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Un moment de virtuozitate din jocul de dublu in care Ilie Năstase 
întoarce mingea in terenul advers, dintr-o pozifie foarte dificilă 
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selor în viitoarea întîlnire Fran
ța — România, de la Paris.

Să continuăm. In finala zonală 
de anul trecut englezii primeau 
vizita echipierilor Italiei, a- 
ceiașl care aveau să cucerească 
mai tîrziu trofeul, aducînd pen
tru prima oară în peninsulă 
prețioasa „Salatieră de argint". 
Meciul Anglia — Italia s-a dis
putat la Wimbledon și oaspeții 
au cîștigat cu 4—1, dar după 
meciuri foarte strînse. John 
Lloyd a cedat lui Adriano Pa- 
natta numai după cinci seturi 
(7—5, 3—6, 3—6, 6—2, 4—6). Iar 
punctul de onoare al britanici
lor a fost obținut la dublu, fra
ții Lloyd învingînd pe Panatta— 
Bertolucci- cu 6—8, 3—6, 6—3, 

.18—16, 6—2. Cu italienii vor ju
ca, probabil, învingătorii din 
grupa A, pentru desemnarea 
ciștigătorilor de anul acesta ai 

vor
su-

Cu aceeași superioritate de
monstrată și in precedentele 
sale apariții din actuala ediție 
a „Cupei Davis“, reprezentativa 
României obține calificarea 
pentru penultima fază a între
cerilor din zona europeană. 4—1 
cu Anglia, după 3—1 cu Ceho
slovacia și 5—0 cu Belgia, vic
torii nete care promovează pe 
tenismanii români în finala gru
pei A, avînd ca viitori adver
sari pe echipierii Franței.

O paralelă cu trecuta ediție 
ar fixa cel mai bine dimensiu
nile ultimei performanțe obți-

nute. Finaliști în aceeași grupă 
cu noi au fost atunci tocmai 
învinșii noștri de azi. Anglia 
se califica printr-o victorie in 
fața Franței, obținută pe teren 
propriu, la Eastbourne. Scor : 
4—1, două dintre puncte fiind 
aduse de John Lloyd (învinsul 
de acum al lui D. Hârădâu), 
care întrecea pe Fr. Jauffret, ca 
apoi, în pereche cu fratele său 
David Lloyd, să învingă cuplul 
francez Jauffret — Proisy. Iată, 
așadar, prețioși indici de com
parație pentru aprecierea șan-

zonei europene, cei care 
păși în finala competiției 
preme.

Prin prisma celor de mai 
recenta evoluție a echipei 
mâne capătă valențe cu totul 
deosebite, după cum calificarea 
în fața formației engleze, încă 
din a doua zi a întîlnirii, poate 
fi considerată ca o grăitoare 
demonstrație a valorii. Oaspeții 
noștri au fost dominați și în 
proba considerată ca punctul lor 
forte — dublul. în partida de 
sîmbătă, Ilie Năstase și Ion Ți- 
riac au dovedit că formează, ca

Radu VOIA 
îon GAVR1LESCU

sus, 
ro-
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Un pitoresc sat de vacanță, cu 
peste 80 de corturi multicolore, 
amenajat în inima pădurii 
Pustnicul de lingă Capitală, a 
găzduit, de vineri pînă dumini
că, finala pe țară a amplei ac- 
țiuni-concurs „Drumeție și o- 
rientare sportivă", organizată 
în cadrul „Daciadei*, de către 
C.C. al U.T.C. prin Biroul de 
Turism pentru Tineret. „Este 
o competiție care și-a cîștigat 
o largă popularitate, începînd 
chiar de Ia nivelul cercurilor 
de turism din întreprinderi șl 
școli, din facultăți ca și de Ia 
sate — ne spunea Gabriel Po
pescu, șeful comisiei turism in
tern din B.T.T. De remarcat că 
in acest an, de pildă, numai 
la etapa județeană au luat par
te peste 800 de echipaje".

Ceea ce se cuvine notat în 
legătură cu programul este 
faptul că la atmosfera de con
curs, plină de entuziasm, el a 
adăugat numeroase elemente 
inedite, de atractivitate și far
mec, cu un pronunțat carac
ter educativ. întrecerile 
constat 
traseu turistic, o probă 
montare și demontare de 
turi și o acțiune de prim-aju- 
tor. Cu prilejul concursului au 
fost organizate și două seri 
cultural distractive, jocuri 
sportive, proiecții de filme în- 
fățișînd tezaurul de frumuseți 
ale patriei, s-au amenajat col
țuri turistice model, standuri 
cu materiale destinate excursi
ilor. Este demn de remarcat, de 
asemenea, că la frumosul succes 
de care s-a bucurat Întreaga 
acțiune și-au adus contribuția 
numeroși activiști voluntari în 
domeniul turismului, care au 
împărtășit tinerilor particlpanțl 
din bogata lor experiență: me
dicul Nicolae Scarlat, geologul 
Dan Pasăre, medicul Decebal 
Mehedinți (salvamontist la 
Sinaia), Constantin Orăsanu,

Lucian Marenco, veterani ai a- 
cestui sport ș.a.

După două zile de întreceri 
cei mai iscusiți s-au dovedit 
a fi sportivii din județele: Ga
lați (Călin Pîriog. Mieluță Cim
poi), Covasna și Maramureș la 
băieți și Bistrița-Năsăud (Vio
rica Vlad. Emilia Raus), mu
nicipiul București și Dolj Ia 
fete. Ciștigătorilor li s-au ofe
rit numeroase premii în ma
teriale turistice și sportive. 
(Viorel TONCEANU).

Niiiic, 
interesant

FINALA CUPEI BALCANICE
"X Șl SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI
Miine, pe agenda fotbalistică 

figurează trei importante întîl- 
niri : finala „Cupei balcanice* 
interciuburi, Sportul studențesc
— Dinamo Zagreb, și semifina
lele „Cupei României" : Rapid
— Universitatea Craiova și 
Steaua — Metalul București.

Finala „Cupei balcanice", jo- 
cul-retur, se va desfășura pe 
stadionul Republicii, cu începe
re de la ora 17. (în prima man
șă Dinamo Zagreb — Sportul 
studențesc 3—1). Formația bucu- 
reșteană poate intra în posesia 
trofeului in cazul unei victorii 
cu 2—0 sau la o diferență mai 
mare de două goluri. In situa
ția în care, după 90 de minute, 
pe tabela de marcaj se înregis
trează scorul de la Zagreb, dar 
in favoarea echipei Sportul 
studențesc, se dispută prelun
giri. Dacă situația se menține.

se execută lovituri de La 11 me
tri. Jocul de miine, de pe sta
dionul Republicii, va fi condus 
de o brigadă de arbitri greci 
avîndu-I la centru pe Marinos 
Panaghitis. In deschiderea fi
nalei balcanice vor avea loc 
două partide : finala „Cupei 
Sportul studențesc* în competi
ția rezervată echipelor de pitici 
(ora 14) și partida dintre foștii 
jucători de la Sportul studen
țesc și Rapid (ora 15).

Tot miine, și tot de la ora 
17, se vor disputa și semifina-

lele „Cupei României", după 
următorul program :

PITEȘTI : Rapid București — 
Universitatea Craiova, arb. 
Otto Anderco (Satu Mare).

BUCUREȘTI : Steaua — Me
talul București, stadion Steaua, 
arb. Francisc Colasi (București). 
Menționăm că F.R.F. a aprobat 
acordul comun al echipelor 
Steaua și Metalul ca partida să 
aibă Loc pe stadionul Steaua, 
deoarece nici unul dintre cele
lalte stadioane bucureștene nu 
este disponibil miine.

X,

!n „Turneul țărilor socialiste**

Echipa 
de spadă a României, 

învingătoare
La Kiev s-au încheiat în

trecerile „Turneului țărilor so
cialiste" la scrimă, cu proba de 
spadă pe echipe, cîștigată de 
formația României. Din echipa 
română, care a reușit această 
frumoasă performanță, au făcut 
parte următorii scrimeri : Nico
lae lorgu, Octavian Zidaru, 
Costică Bărăgan, Ioan Popa și 
Liviu Angelescu. Pe locurile ur
mătoare s-au . clasat selecțio
natele U.R.S.S., R. D. Germane, 
Poloniei, U.R.S.S. (II), Ceho
slovaciei. Cubei și Bulgariei.

*n proba feminină de floretă, 
în care victoria a revenit echi
pei U.R.S.S., formația României 
a ocupat locul trei.

au 
din parcurgerea unui 

de 
cor-

Ieri, în parcul Chindia 
din Tîrgovlște, a fost dat 
tn folosință un frumos 
complex de 12 terenuri de 
tenis, aparțlntnd asociației 
sportive Metalul, bază con
struită cu aportul substan
țial în muncă patriotică al 
angajaților de la întreprin
derea de utilaj petrolier 
din localitate. Festivitatea 
de ' inaugurare a acestei 
baze sportive a avut loc 
în prezența tovarășului 
Florea Ristache, prim-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Dîmbovița al 
P.C.B. Apoi cunoscuțll te- 
nismanl D. Hărădău șl T. 
Marcu au susținut o de
monstrație în fața a nu
meroși amatori al acestui 
sport din județ, care de
butează azi în prima edi
ție a „Cupei Dîmboviței*, 
competiție în cadrul .Da
ciadei”
M. AVANU coresp.

„FESTIVALUL SPORTIV 
SALA JAN*

Sîmbătă și duminică a avut 
loc în orașul Zalău prima edi
ție a „Festivalului sportiv să- 
lăjan* cu participarea a pesta 
5 000 de tineri muncitori, ță
rani cooperatori, elevi, pionier^ 
membri al asociațiilor sportiva 
din Zalău și din celelalte Loca
lități ale județului. Organizat 
In cadrul „Daciadei*, de cătra 
C.J.E.F.S. Sălaj, Comitetul ju
dețean U.T.C., Consiliul jude-

(Continuare in pag. 2—3)

Duminici, pe stadionul Tineretului. In bogatul program al în
trecerilor școlare, meciul de baschet dintre echipele Liceului 
Industrial nr. 4 fi Liceul nr. 11. Foto : Ion MIHAICĂ

IN PREGĂTIREA GIMNAȘTILOR NOȘTRI FRUNTAȘI
SE IMPUNE MAI MULTA EXIGENȚA Șl DISCIPLINA
Este neîndoielnic că rezulta

tele obținute de gimnaștii ro
mâni la cea de-a XII-a ediție 
a Campionatelor europene de 
la Vilnius nu pot fi considerate 
satisfăcătoare. Dan Grecu, Mihai 
Borș și Kuri Szilier n-au mai 
repetat succesele de la prece
denta ediție a întrecerii cînd — 
se știe — în bilanțul sportivi
lor români s-au înscris o me
dalie de aur și una de argint 
la inele. De la Vilnius gimnaș
tii români s-au înapoiat acasă 
fără nici o medalie.

Am avut oarecum satisfacția 
că toți cei trei gimnaști români 
s-au calificat în cîte o finală, 
că Mihai Bprș a prezentat în 
concurs cel mai complex exer
cițiu, apreciat ca atare de mulți 
specialiști prezenți la competi
ție, că mezinul echipei noastre, 
Kurt Szilier, la prima sa par
ticipare într-o întrecere de a- 
semenea anvergură, a concurat 
destul de bine, că Dan Grecu 
a fost foarte aproape să repete 
rezultatele bune cu care el ne 
obișnuise. Dar, din motive di
ferite (depunctarea prea severă

— Rezultatele de la „europene", prilej de profundă ana
liză a activității desfășurate, de stabilire a măsurilor 

vizînd buna reprezentare în viitoarele competiții —

a unor mici imperfecțiuni în 
execuția la inele a lui Mihai 
Borș și ratarea de către acesta 
în finală a unui element ; atin
gerea saltelei cu mîna de către 
Dan Grecu, la aterizarea după 
execuția la inele), rezultatele 
gimnaștilor noștri la Campiona
tele europene de la Vilnius nu 
sînt cele pe care le așteptam cu 
toții, cele pe care sportivii în
șiși le doreau și sperau să le 
poată obține, așa cum s-a în- 
tîmplat la ultimele ediții ale 
întrecerilor continentale.

Această situație impune o a- 
naliză temeinică a modului cum 
s-a efectuat pregătirea, a com
portării sportivilor români la 
cel mai important examen in
ternațional al anului, a măsu
rilor ce trebuie Întreprinse pen

tru ca, In viitor, gimnastica 
noastră masculină să fie bine 
reprezentată pe plan european 
și mondial.
. Trebuie spus din capul locu
lui că reprezentarea gimnasticii 
noastre masculine la C.E. de la 
Vilnius ne-a preocupat în cel 
mai înalt grad, iar planurile 
de muncă pentru prima jumă
tate a anului au avut ca obiec
tiv prioritar o comportare bună 
și, drept consecință, obținerea 
de medalii la campionatele eu
ropene. Au fost elaborate pla
nuri individuale pentru toți cei 
7 componenți al lotului lărgit 
(Dan Grecu, Mihai Borș, Kurt 
Szilier, Sorin Cepoi. Aurelian 
Georgescu, Ion Checicheș, Nico
lae Oprescu), cu obiective pre
cise pentru fiecare în parte.

Apartenența sportivilor la cele 
două cluburi bucureștene pu
ternice, Dinamo și Steaua, a 
făcut ca pregătirea să se efec
tueze la sala de gimnastică de 
la complexul „23 August".

Au existat unele dificultăți 
obiective în realizarea pregăti
rii pentru campionatele europe
ne, dar vina principală pentru 
rezultatele slabe o poartă teh
nicienii și sportivii înșiși, care 
nu au luat din timp măsurile 
necesare pentru asigurarea unor 
condiții optime de lucru. Mă 
gîndesc, în primul rînd că gim
naștii noștri din Jotul reprezen
tativ se lasă încă convinși 
cu destulă greutate că obți
nerea unor rezultate mari 
cere și un imens volum de 
muncă, pe tot parcursul etape
lor de pregătire. Asa se expli
că cred faptul că la lot abia 
in etapa Imediat premergătoare

NICOLAE VIERU
secretar al F.R. Gimnastică

(Continuare în pzg. 1—3)



Competiția internațională „Cursa Victoriei4*

0 UTILĂ VERIFICARE A RUTIERILOR
PENTRU CAMPIONATELE BALCANICE

CAMPIONATELE ȘCOLARE Șl CONCURSUL 
DE PRIMĂVARĂ AL JUNIORILOR MARI LA

Competiția internațională 
„Cursa Victoriei" a constituit — 
din mai multe puncte de vede
re — o reușită a sportului nos
tru cu pedale. Valoarea între
cerii (ultima etapă — medie o- 
rară 45,8 km), frumusețea și 
dificultatea traseului (secvența 
Cîmpulung — Rucăr — Bran — 
Predeal — Cioplea poate consti
tui pentru oricare rutier o pia
tră de încercare) și organizarea 
fără reproș sînt numai cîteva 
dintre punctele forte ale tra
diționalei competiții încheiată 
sîmbătă în Capitală.

Cel mai important beneficiu 
a fost însă, după opinia noas
tră, excelenta posibilitate ofe
rită rutierilor fruntași să se ve
rifice înaintea Campionatelor 
Balcanice (după cum se știe, în
trecerea balcanică va fi găzdu
ită anul acesta de țara noas
tră : 15 iulie — la Ploiești — 
cursa de 100 km contratimp pe 
echipe și 17 iulie — Ia Brașov 
— cursa de fond. 130 km). Spe
cialiștii prezenți în caravană au 
urmărit acest test și au putut 
să-și facă o opinie exactă asu
pra potențialului actual al aler
gătorilor din primul eșalon al 
ciclismului românesc.

Din acest punct de vedere a 
fost evident că doi cicliști — 
Vasile Teodor și Mircea Ro- 
mașcanu — se detașează neț 
de restul rutierilor. Nu numai

PREGĂTIREA GIMNAȘTILOR FRUNTAȘI
(Urmare din pag. 1)

startului la europene s-a trecut 
la o cantitate mai mare de 
efort. De asemenea, problemele 
Obținerii și menținerii greutății 
optime ne-au dat multă bătaie 
de cap, lnfluențînd, firește, 
fluxul pregătirii. Din diferite 
motive, unii dintre gimnaștii 
noștri n-au avut în perioada 
dinaintea europenelor un număr 
suficient de concursuri de veri
ficare (Borș — 1, Szilier și 
Georgescu — 2), fapt care și-a 
pus și el amprenta pe randa
mentul gimnaștilor noștri frun
tași. Și, în fine, să mai amin
tesc încă o situație, cu serioase 
repercusiuni asupra posibilități
lor de afirmare a gimnasticii 
masculine românești : dispunem 
Încă de un număr mic de gim- 
naști valoroși. Și încă o fațetă 
a acestei stări de fapt : antre
norii și chiar conducerea fede
rației au la dispoziție un re
gistru limitat de posibilități de 
stimulare sau — cînd este ne
voie — de sancționare, ast
fel că, în preajma unor examene 
grele se apelează, de regulă, la 
aceiași și aceiași sportivi. Biroul 
federal a făcut o severă critică 
antrenorilor Mircea Bădulescu, 
Costache Gheorghiu, Gheorghe 
Condovici și Silviu Magda — 
care au răspuns de lotul mas
culin — pentru lipsa de exi
gență manifestată în pregăti
rea gimnaștilor din lot, pentru 
volumul redus de muncă 
depus o lungă perioadă de 
timp, pentru tolerarea unor 
abateri și a unor acte de indis
ciplină ale sportivilor pe care

ORNAMENT Șl JOBEN
Condițiile atmosferice (ploaie, vînt) 

°u țâ5u* Sa /^uniunea desfășurata 
duminică să aibă loc în condiții mai 
puțin favorabile, pista desfundată 
obligind concurenții le eforturi supli
mentare. Dintre cîștigători s-au re
marcat în mod deosebit Joben și Or
nament. Primul și-a adjudecat spec
taculos (a plăcut mult felul în care 
M. Ștefănescu l-a ,,aruncat" pe po
toul» Premiul ,, Dîmbovița" (două Fli
turi) — iar Ornament, acoperind 
parcursul fără greșeală, n-a „făcut" 
decît o bucată (partea opusă tribu
nelor cînd și-a „croșetat" adversarii), 
berminînd alergarea cu hățurile jos. 
O notă inedită a constituit-o apari
ția în sulky a conducătorilor amatori, 
proba respectivă - premiul Dîrsta — 
revenind armăsarului Rivan, corect 
conclus de ion Ciocîrlan. In încheie
re, reținem „eventul" reușit de for
mația I. Moldoveanu (Marțian — 
Tuzlo), dar cum de data aceasta cel 
doi au fost conduși de antrenorul 
lor și nu de G. Ciobanu, cota ra
portată (294) a fost mult peste aș
teptări, „inițiații" nemaifiind inițiați.

Rezultate tehnice : Cursa I — Kola 
(Al. Nacu) rec. 1:49,6, 2. Palicar, 
simplu 6,90, ordinea 34 ; cursa a 
ll-a : — Rivan (Ion Ciocîrlan) rec. 
1:33,6, 2. Anicuța, simplu 5, ordinea 

valoarea lor este superioară, ci 
și maniera în care știu să și-o 
fructifice. Vasile Teodor și-a 
exploatat la maximum măies
tria tactică, atacînd atunci cînd 
a trebuit, precum și valoarea 
sa de sprinter. El a cîștigat de 
o manieră entuziasmantă „eta
pa munților1', încheiată la Cio
plea, precum și ultima secvență 
a cursei — care i-a adus un 
binemeritat loc II în competiție. 
Mircea Romașcanu, sigur pe 
posibilitățile sale la urcuș, și-a 
propus (și a reușit) să cîștige 
primul loc în clasamentul căță
rătorilor și prin aceasta cele 30 
secunde de bonificație, decisive 
în ocuparea primului loc în 
„Cursa Victoriei". Important de 
subliniat este faptul că el și-a 
susținut cu maximă corectitu
dine șansele. In fine, alături de 
acești doi cicliști se află, la o 
distanță care s-ar putea reduce 
printr-o pregătire tactică mai 
bună, Ion Cojocaru. Bun la con
tratimp și pe munte, Ion Co
jocaru este însă prea temător, 
nu abordează cu curaj momen
tele cheie ale disputei și, din 
păcate, uneori își susține inco
rect șansele. Eugen Dulgheru 
confirmă că se poate conta pe 
aportițl său.

Costică Bonciu și Ion Nica, 
ceilalți doi membri ai echipei 
care a evoluat în „Cursa Pă
cii", au fost șterși, n-au dovedit 

i-au avut în pregătire. Nu-i 
mai puțin adevărat că nici fe
derația noastră nu a urmărit 
îndeaproape și nu a luat la 
timp măsurile ce s-ar fi impus 
pentru ca pregătirea gimnaști
lor noștri fruntași să se bucure 
de cele mai bune condiții, să 
respecte întrutotul planurile 
elaborate, disciplina de muncă.

N.R. Intr-un număr viitor, ne 
vom referi la măsurile preconiza
te pentru pregătirea temeinică in 
vederea Campionatelor mondia
le de anul viitor și, cu deose
bire, pentru Jocurile Olimpice 
din 1980.

DACIADA
(Urmare din pag. 1)

țean al sindicatelor, Consiliul 
județean al pionierilor și Ins
pectoratul școlar județean, 
„Festivalul sportiv sălăjan" a 
programat întreceri la 10 ra
muri de sport, iar pe stadionul 
„23 August" o mare demonstra
ție de măiestrie sportivă rea
lizată cu participarea tuturor 
unităților școlare din orașul 
reședință de județ urmărită de 
circa 6 000 de spectatori.

După ce tov. Grigore Bel- 
deanu, șeful secției de pro
pagandă a Comitetului județean 
Salaj al P.C.R., președinte al 
C.J.E.F.S. Sălaj, a adresat un 
salut participanților, au urmat 
reușite exerciții de gimnastică 
ritmică-modernă executată cu 
eșarfe roșii, galbene și albastre, 
cu cercuri, dansuri tematice, 
exerciții acrobatice, demon
strații ale detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI

HIP ISM
9. event 24 i cursa a lll-a - Marțian 
(I. Moldoveanu) rec. 1:32,6, 2. Hoya,
3. Lapis, simplu 9, ordinea 115, e- 
vent 75, ordinea tripla 1.068 ; cursa 
a IV-a — Tuzla (I. Moldoveanu) rec. 
1:39,1, 2. Zapolia, simplu 9, ordinea 
50, event 294 ; cursa a V-a — Joben 
(M. Ștefănescu) rec. 1:26,7, 2. Sa
cou, 3. Hertz, simplu 13, ordinea 30, 
event 348, ordinea triplă 203 ; cursa 
a Vl-a — Homiș (Ion NIculae) rec. 
1 -39,1, 2. Păunica, simplu 2,70, or
dinea 6, event 23, triplu cîstigător 
446 ; cursa a Vil-a — Ornament (G. 
Tănase) rec. 1:27,8, 2. Kera, 3. Ma- 
crou, simplu 3,70, ordinea 8, event
10, ordinea triplă 149 ; cursa a Villa 
— Joben (M. Ștefănescu), rec. 1:27,3,
2. Amazon, simplu 2,20, ordinea 29, 
event 8 ; cursa a IX-a — Somata (I. 
Bănică) rec. 1:46,0, 2. Meriș, simplu 
5, ordinea 25, event 21. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 24 820 
lei si a fost ciștigat (50%) de 1 ti
chet cu 2 combinații a 6 202 lei fie
care. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

MIRCEA ROMAȘCANU 

un potențial în creștere. în 
schimb, Nicolae Savu, despre 
care continuăm să susținem că 
este un veritabil talent al ci
clismului nostru (confirmarea 
poate veni numai în condițiile 
în care acest tînăr alergător 
consimte să muncească mai 
mult, atît la antrenamente cit 
și în competiții) și Ion Butaru 
au fost mai activi, mai îndrăz
neți și — drept urmare — au 
obținut rezultate mai bune. An
trenorii lotului au datoria să ia 
în considerare aceste argu
mente.

Regretabil este, însă, faptul 
că marea majoritate a rutieri
lor noștri se mulțumesc cu prea 
puțin. în fiecare întrecere ei 
așteaptă de la membrii lotului 
să ducă greul cursei (aceasta 
este explicația unor medii orare 
scăzute!), mulțumindu-se să se 
intercaleze între fruntași la 
sprinturile finale. Din această 
cauză cursele nu-și îndeplinesc 
rolul de a contribui la creșterea 
valorii cicliștilor tineri, iar di
ferența dintre tricolori și cei 
rămași in afara lotului națio
nal se adîncește. Desigur, răs
punderea revine antrenorilor 
care, la rîndul lor, se mulțu
mesc — și ei — cu prea puțin!

Hristoche NAUM

apărarea patriei, demonstrații 
de scrimă, box, judo. N-au lip
sit, evident, întreceri sportive 
pentru desemnarea celor mai 
buni la atletism, oină, handbal, 
volei, tenis de masă și de cîmp 
ș.a., priiej de a se vedea la 
lucru o serie de copii și tineri 
foarte talentați.

„Festivalul sportiv sălăjan" a 
fost o frumoasă reușită a spor
tului de masă de pe aceste 
meleaguri. (Adrian VELICHI, 
ziarul „Năzuința" — Zalău).
• GALAȚI, In localitate, au 

avut loc în săptămîna trecută 
ample acțiuni sportive de masă 
la care au participat cîteva 
mii de tineri pionieri, elevi și 
angajați ai diferitelor întreprin
deri din orașul de pe Dunăre. 
Astfel, pe principala arteră a 
orașului, str. Brăilei, s-a des
fășurat „Crosul tinerilor mun
citori" (peste 1 500 de partici- 
panți), printre cîștigători nu- 
mărîndu-se Gh. Frîsecaru 
(Ancora), Vasile Manea (An
cora) și Veronica Cristian (Co
merțul).

Pe Lacul Cătușa a avut loc 
prima etapă a unei inedite 
competiții de caiac-canoe : 
„Vîslașul începător". (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).

CONSTANȚA. în cadrul com
petiției naționale „Daciada", du
minică s-au desfășurat în județul 
Constanța numeroase întreceri, 
Ia care au participat mii de tineri 
și tinere. La Mangalia, peste 
2 000 de pionieri și elevi au 
fost prezențî la „Festivalul 
sportului școlar", în programul 
■căruia au fost înscrise compe
tiții de atletism, gimnastică, 
meciuri de handbal, fotbal și 
concursuri de ciclism. Asociația 
„Portul" a organizat întreceri 
Ia fotbal, popice, judo și box, 
la care au luat parte peste 400 
de muncitori din portul Con
stanța. în unitățile de pionieri 
din Hîrșova, Medgidia, Cerna
vodă. Cobadin,' M. Kogălnicea- 
nu, Negru Vodă și Basarabi 
s-au disputat concursuri la a- 
tletism, orientare sportivă, tir 
și oină, reunind circa 10 000 de 
concurenți.

Sîmbătă și duminică- pe sta
dionul „23 August" din Bacău 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatelor republicane școlare 
de atletism și concursul repu
blican de primăvară pentru ju
niorii de categoria I. Au fost 
prezenți la start majoritatea 
juniorilor fruntași din țară — 
cu excepția junioarelor selec
ționate în echipa feminină de 
senioare — pentru care con
cursul a reprezentat și un crite
riu de selecție în vederea alcătui
rii loturilor republicane pentru 
competițiile internaționale ale 
verii (campionatele europene, 
Jocurile Balcanice etc.). în ciu
da unor dispute interesante — 
la unele probe efortul concu- 
renților a fost îngreunat și de 
capriciile vremii — puține re
zultate depășesc nivelul mediu. 
Au fost îmbunătățite doar pa
tru recorduri școlare, nu a fost 
depășit nici un record de ju
niori. Au fost, totuși, aproape 
de realizarea unor performanțe 
maxime Nicolae Aron la sări
tura în înălțime (a sărit 2,12 
m, ratînd de puțin la 2,15 m) 
și juniorul II Iulian Grumăzes-

CAMPIONATE • COM PE
Călăreții de Ia Steaua 

au cîștigat „Cupa Româ
niei"

Pe baza hipică din Iași au 
avut loc întrecerile „Cupei 
României" la călărie. Au luat 
parte sportivi de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași,

Iată rezultatele înregistrate ; 
cat. semiușoară — 1—2. Gruia 
Deac (C.S.M. Sibiu) cu Șeitan 
și Cristian Grigore (Olimpia) 
cu Hercule, 3. Mariana Moisei 
(Steaua) cu Norbert : cat. ușoa
ră — 1. Paul Mazilu (C.S.M. 
Iași) cu Bart, 2. Cornel Ilin 
(Steaua) cu Despot, 3. Gioconda 
Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Atom ; 
„inversată" — 1. Gruia Deac cu 
Șeitan, 2. Mariana Moisei cu 
Norbert, 3. Ion Popa (Steaua) 
cu Medalion ; „parcurs ameri
can"— 1. Mircea Neagu (C.S.M. 
Sibiu) cu Căprioara, 2. Ion 
Popa cu Fudul, 3. Mariana Moi
sei cu Ficus ; echipe — 1. 
Steaua, 2. C.S.M. Sibiu, 3. 
C.S.M. Iași.

Trofeul a revenit călăreților 
de la Steaua cu 302 p, urmați 
de C.S.M. Sibiu 226 p și C.S.M. 
Iași 156 p.

D. DIACONESCU — coresp.
Favoritele au obținut 

victorii în Divizia de lupte 
greco-romane

Duminică, în Capitală și in alte 
localități din țară, s-aa disputat 
întrecerile etapei a in-a a Di
viziei de lupte.

La București, în organizarea 
clubului Progresul, s-au întâlnit 
formațiile componente ale seriei 
a m-a. Cu un lot mal omogen, 
echipa L.C. Dacia Pitești a cu
cerit cel mal mare număr de 
puncte (43) clasîndu-se pe pri
mul loc. Formația organizatoare 
a ocupat locul secund, cu 41 p.,
3. Metalul Buc. (34 p.). 4. Farul
C-ța (33 p), 5. Dunărea Galati
(32 p), 6. C.S.M. Tulcea (27 p). 
Primele locuri la cele zece ca
tegorii au fost ocupate, în ordine, 
de : A. Șerban (Tulcea), C. Dră- 
ghicl (Metalul), M. Boțilă (Da
cia), I. Duliei (Dacia), I. Ale
xandru (Progresul). E. Hupcă 
(Metalul). N. Vlad (Farul), I. 

Draica (Farul), V. Andrei (Pro
gresul), Al. Frujină (Dacia).

La Rădăuți au fost programate 
disputele din cadrul seriei a IV-a, 
core au fost dominate de spor- 

-tivil de la Steaua șl de cel ai 
echipei locale, care au acumulat 
același număr de puncte (43). 
Pe locurile următoare, Nicolina 
Iași (37 p), C.S.M. Suceava (33 
p), C.S. Botoșani (28 p), A.S.A. 
Bacău (26 p). Pe categorii, în
vingători au fost următorii : Gh. 
Berceanu, M. Tofan (Steaua), FI. 
Răduț (C.S.M. Suceava), I. Baclu 
(Steaua), M. Lută (IPROFIL Ră
dăuți), Șt. Rusu (IPROFIL), V. 
Prențiu (Steaua), L. Eizic (IPRO
FIL), Z. Szilak (steaua), C. Ig
nat (Steaua). (M. Ghicioc — 
coresp).

La Lugoj s-au reunit formațiile 
componente ale seriei L Cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
luptătorii localnici, care au to
talizat 48 de puncte. 2. C.S. Arad 
(38 p), 3. Crișul Oradea (33 p),
4. A.S.A. Cluj-Napoca (33 p),
5. C.F.R. Timișoara (32 p). 6. C.S. 
Baia Mare (25 p). (C. Olaru — 
coresp ).
A început turneul de cali

ficare pentru Divizia A 
de handbal

Pe terenul Dinamo din Capitală 
au început ieri întrecerile tur
neului de baraj pentru desem
narea echipelor care urmează să 
completeze rîndurile Diviziei A 
de handbal. La competiție par- 
t'cipă formațiile clasate pe locu
rile 9 și 10 în ediția recent în

cu la prăjină, cu o încercare 
foarte bună la 4,90 m.

Iată cîștigătorii probelor : 
BĂIEȚI : 100 m : Constantin
Ivan (Șc. sp. Mediaș, Lie. St. z 
Roth) 10,5 ; 200 m : Dumitru
Drăgoi (Metalul Hunedoara, 
L.C.E.A. C-lung Muscel) 22.2 ; 
400 m : Sorin Monoran (C.A. . 
Roman, Liceul 2) 48,9 ; 800 m : 
Emil Grecescu (Dinamo, Lie. N. 
Bălcescu) 1:55,7 ; 1 500 m : Vio
rel Cojan (C.S.M. Cluj-Napoca) 
3:53,0; 5 000 m: V. Cojan
14:46,6 ; 10 km marș : Teodor 
Grigore (Metalul Plopeni) 
47:19,8 ; 110 mg : Stelian Flo- 
roiu (L.C.E.A. C-lung) 14,5 ; 400 
mg : Constantin Irimescu (Ceah
lăul P. Neamț, Liceul de chi
mie) 54,7 ; 2 000 m obstacole : 
Constantin Constantin (Șc. sp. 
Unirea Iași, Lie. M. Eminescu) 
5:33.2 ; lungime : Sorin Rizea 
(Unirea Alba lulia, Lie. teore
tic Ocna Mureș) 7,15 m ; înăl
țime : Nicolae Aron (Lie. 2 
Brașov) 2,12 m; iriplusalt: Mir
cea Mihail (Lie. N. Bălcescu 
Craiova) 15.17 m ; prăjină : Iu
lian Grumăzescu (C.S.M. Iași, 
Lie. nr. 8) 4,90 m ; greutate :

Sorin Tiricl 
Lie. G.rtgog-
Daniel 6ra 
47,58 m ; s 
dean (Lie. : 
m ; ciocan 
(Lie. 2 laș 
160 m : 3N 
forestier CȘ 
m : Dan:
C-lung) 25 
Bobuțan (C 
Eminescu) 
na Cojocai 
Lie. T. Ai 
ni : Maria 
cescu Cran 
Maria Che 
Lie. nr. I. 
Corina Tn 
14,5 ; 400 : 
62,9 ; lung 
(Lie. 2 la: 
Dle’Aa Ma 
nr. ’6) 1,7( 
luța Ducu 
14,04 ; dis 
(L.C.E.A. 
liță : Cori 
Slobozia,

cheiată a Diviziei A, precum și 
câștigătoarele celor patru serii ale 
eșalonului secund (masculin și 
feminin).

Iată acum cîteva amănunte de 
la partidele primei zile •

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 13—10 (5—2). Meci anost, pre
sărat cu o mulțime de ratări. 
Hidrotehnica și-a dominat adver
sara în majoritatea timpului, da
torită mai ales sistemului său 
defensiv, bine pus la punct. Prin
cipalele realizatoare : Frîncu 3, 
Co târlă 3 și Anghel 3 — Hidro
tehnica, respectiv Carban 5 și 
Hrivnak 3

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — „U“ IAȘI 11—10 (7—7).
Deși au deplasat la acest turneu 
doar... 9 jucătoare (I), timișo- 
rencele ău reușit să obțină vic
toria în fața echipei din Dealul 
Copoului. Meciul a fost palpi
tant, cu multe răsturnări de scor, 
evidențiind un accentuat echili
bru de forțe. Succesul echipei 
antrenate de V. Fărcaș se dato
rează în special formei foarte 
bune a portarului Elisabeta Ko
vacs. Principalele realizatoare : 
Plavosin 5 și Cojocărița 3 —
Constructorul, Stamatin 3 și Dîs- 
că 3 — „U“ Iași.

„U“ CRAIOVA — INDEPEN
DENȚA SIBIU 17—IC (9—8). Meci 
de mare spectacol, in care câș
tigătoarele celor două serii din 
Divizia B au dovedit posibilități 
și cunoștințe la nivelul primului 
eșalon. Organizîndu-și mal bine 
atacurile, studenții craioveni au 
obținut o victorie meritată. 
Principalii realizatori : Dumitru 
7 Și Mi hali 4 — Craiova,
Speck 7 și Schmidt 4 — Inde
pendența.

„U“ CLUJ-NAPOCA — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 18—16 (9—9).
Principalii marcatori : Avram 7, 
Mircea 7 pentru „U“ Cluj-Napoca, 
Gruia 7 și D Samson 5 pentru 
Relonul.

întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 14,30. (H. ALEXANDRESCU) 

Finala rugbyștilor juniori
Campionatul ’național al junio

rilor și școlarilor u rugby a 
cunoscut în acest an v, * frumos 
Bucces. Jocurile au four ^ixi dis
putate și au angrenat un număr 
mare de echipe din diverse cen
tre din țară. Iată ultimele re
zultate din turneul final în urma 
cărora, pentru locurile 1—2 vor 
lupta Școala sportivă Locomotiva 
Duc. (antrenor Vasile Dumitru), 
învingătoare la capătul unei par
tide extrem de disputate. In fața 
Școlii sportive Unirea Iași cu 
9—3 (0—0) — au marcat Năstase 
(l.p. 4- tr.) și Gh. Mircea (în
cerc.) — cu Școala sportivă 2 
Buc. (antrenoare Mariana Luces-

cu), care 
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LOTO - PRONOSPORT I
REȚINEȚI ! DUMINICA 19 IU

NIE 1977, O NOUA TRAGERE 
„LOTO 2“.

La tragerile „LOTO 2“ se pot 
clștiga autoturisme „Dacia 1300“ 
și numeroase premii în bani.

Se atribuie, de asemenea, cîștl- 
guri și pentru 2 numere cîști- 
gătoare din cele 4 ale uneia din 
cele 3 extrageri, ca și pentru 3 
numere din totalul celor 12 ex
trase.

Jucînd mai multe bilete, vă 
sporiți șansele de a putea intra 
în posesia marilor cîștiguri ale 
acestei atractive trageri !

STOP ! Procurați-vă „LOZUL 
VACANȚEI" — emisiune specială 
limitată !

Se atribuie :
A Autoturisme „Dacia 1300“ și 

„Skoda S 100“
q Peste 825.000 cîștiguri va

riate în bani
• Cîștiguri suplimentare — din 

Fond special — în valoare de 
1.670.000 lei.

Agențiile Loto Pronosport și 
vînzătorii volanți din mediul ur
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VICTORIE CU EMOȚII IN... TREI REPRIZE!
F. C. CONSTANȚA - POLITEHNICA T1MSȘOARA 2-1 (0-0)

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp bun, ploaie în fino! ; spectatori — 
aproximativ 16 000. Au marcat; HOFFMEISTER (min. 64), DRAGNEA (min. 
65), respectiv PETRESCU (min. 82). Raport de cornere ; 8--5. Raportul șu
turilor la poartă : 20-11 (pe spațiul porții ; 11—4).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 — Codin 7, Buduru 7, Nistor 8, Turcu 8 
— Ignat 7, Dragnea 8, Livciuc 7 — D. Zamfir 8, Tarorache 7, Hoffmeister 7.

POLITEHNICA ; Catona 6 — Nadu 7, Vișan 7, Mehedințu 6, Barna 7 — 
Dembrovschi 7, Roșea 6, Lața 8 — Mioc 8, Floareș 7 (min. 37 Șerbănoiu 6), 
Petrescu 8.
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gomir (toți din București).

Cartonașe galbene : BARNA.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :

• — ■■■

CONSTANȚA, 13 (prin telefon) 
Duminică, pe un teren și o 
vreme imposibile, tînăra și ne
experimentata echipă constăn- 
țeană vizase succesul printr-o 
tactică nu prea adecvată — 
driblinguri și pase scurte. Luni, 
la reluare, pe o suprafață de 
joc neașteptat de bună, pe un 
timp . fără soare și doar cu 
ploaie în final, ambițiile do
brogenilor s-au relevat chiar 
din „minirepriza de 9 minute1*, 
atunci cînd F. C. Constanța a 
avut nu mai puțin de patru 
mari ocazii (Tararache min. 38, 
40 și 43 ; Dragnea min. 41 și 
bară min. 43).

Abia după obișnuita pauză 
F. C. Constanța, a reușit să se 
desprindă în numai două mi
nute. In minutul 61 a centrat 
D. Zamfir, Dragnea a sărit la 
cap cu fundașii centrali timișo
reni și HOFFMEISTER a în
scris printr-o lovitură de cap. 
Peste un minut, Turcu l-a 
deschis pe DRAGNEA, acesta 
a pătruns lucid și cu calm l-a 
„executat" pe portarul oaspete : 
2—0. După acest șoc, studenții 
care păruseră mult mai obosiți 
după epuizarea celor 3S de mi
nute aspre de duminică (faptI 
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SERIA I

Foresta Fălticeni — C.S. Boto
șani 2—0 (1—0), Cristalul Dorohd
— A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
1— 6 (0—1) — s-a jucat la Boto
șani Danubiana Roman — Pro
gresul Fălticeni o—o. Cetatea Tg. 
Neamț — Bradul Koznov 2—1 
(1—6), Avlntul T.C.M.M. Frasin
— Laminorul Roman 1—1 (0—1),
Foresta Moldovița — Cimentul
Bicaz o—3 (0—0), Metalul Rădăuți
— I.T.A. Piatra Neamț 6—0 (3—0), 
Metalul Botoșani — Dorna Vatra 
Dornei 1—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 28-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 41 p (70—18), 2. Laminorul 
Roman 41 p (44—22), 3. Foresta 
Fălticeni 32 P (42—26), 4. Avîntul 
Frasin 32 p (45—35)... pe ultime
le : 14. Progresul Fălticeni 21 p 
(23—38), 15. Danubiana Roman 
(21 p (31—51). 16. Foresta Moldo
vița 10 p (17—77).

SERIA A n-a

-Viitorul Vaslui — Hușana Huși 
16—2 (7—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Chimia Mărășești 5—1 
(3—1), Partizanul Bacău — Con
structorul Vaslui 1—0 (1—0), Con
structorul Iași — Letea Bacău
2— 1 (0—1), Minerul Comăneștl — 
Petrolistul Dărmănești 3—1 (1—1), 
Oituz Tg. Ocna — Nieolina Ieși 
2—1 (1—0), Textila Buh uși — Pe
trolul Momești 0—3 (0—2), TEPRO 
lași — Rulmentul Birlad 2—1 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 41 p (61—22), 2. Chimia 
Mărășești 39 p (53—28), 3. Ener
gia Gh. Gh. Dej 38 p (53—23)... 
pe ultimele : 15. Hușana Huși 17 p 
(31—70), 16. Textila Buhuși 15 p 
(22—51).

SERIA A Hl-a

I.R.A.  Cîmpina — Chimia Brazi 
2—o (2—0), Carpațl sinaia — Di
namo Focșani 2—0 (2—0). Petro
listul Boldești — Poiana Cîmpina 
1—2 (1—2), Avîntul Mîneciu — 
Metalosport Galați 3—2 (2—1). Chi
mia Buzău — Recolta Săhăteni 
7-ta (2—0), Ancora Galați — Ca-

PE MICUL ECRANI e MIERCURI 15 IUNIE, ora 
17,00 : Fotbal — transmisiuni 
directe alternative de la 
București și Pitești : Sportul 
studențesc — Dinamo Zagreb 
(returul finalei „Cupei Bal
canice") și Rapid — Universi
tatea Craiova (semifinală a 
„Cupei României"). Comenta
tori : Eftimie Ionescu și Radu 
Urziceanu.

A SÎMBAtA, 18 IUNIE, ora 
15,00 : Automob’lism — „Ma
rele spectacol de formula

f &
^.\\\\\\\«\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

: la linie : Gh. Vasilescu II $i G. Dra-

1-0 (0-0).

pentru care șl notele jucătorilor 
au crescut cu cel puțin un 
punct), vrînd să șteargă impre
sia de espectativă, ies la atac 
și domină finalul de partidă. 
Ratează Mioc In min. 72, îl 
imită Dembrovschi In min. 75, 
se opune Ștefănescu în min. 74 
și 80, dar, în min. 82, portarul 
constănțean greșește blocajul și 
PETRESCU înscrie din apropie
re. Partida se termină cu emo
ții pentru gazde, tot pe ploaie, 
așa cum începuse duminică...

Mircea M. 1ONESCU

CLASAMENTUL
1. DINAMO 31 18 8 5 73-31 44
2. Steaua 31 20 3 8 69-33 43
3. Univ. Craiova 31 15 8 8 50-31 38
4. Jiul 31 16 4 11 55-42 36
5. Sportul stud. 31 12 8 11 32-31 32
6. F.C. Argeș 31 12 8 11 38-43 32
7. A.S.A. 31 13 5 13 41-39 31
B. Polit. Tim. 31 14 3 14 36-35 31». Poli, lași 31 11 8 12 38-29 30

10. F.C.M. Reșița 31 12 6 13 42-48 30
1t. U.T.A. 31 12 4 13 48-59 30
12. S.C. Bacău 31 11 7 13 30-36 29
13. F.C. Bihor 31 11 7 13 43-50 29
14. Corvi nul 31 9 10 12 30-38 28
15. Rapid 31 10 7 14 35-46 27
16. F.C. Constanța 31 10 6 15 37-40 26
17. Progresul 31 10 5 16 32-60 25
ÎS. F.C.M. Galați 31 • 5 20 29-67 17

ralmanul Bușteni 5—3 (4—0), Lu
ceafărul Focșani — Petrolul Te- 
leajein Ploiești 1—o (0—0), Victo
ria Florești — Foresta Gugeștl
3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CARP ATI 
SINAIA 43 p (S3—21), 2. I.R.A.
Cîmpina 42 p (57—18), 3. Chimia 
Buzău 39 p (68—22)... pe ultimele:
15. Recolta Săhăteni 16 p (20—68),
16. Metalosport Galați 11 p 
(15—ai).

SERIA A TV-a

MarinaMangalia — S.C. Tulcea 
0—1 (0—0), LM.U. Medgidia —
Unirea Tricolor Brăila 2—2 (1—0), 
Autobuzul Făurei — Dacia Uni
rea Brăila 8—0 (2—0), Dunărea
Cernavodă — Electrica Constanța 
0—2 (0—1), Progresul Brăila — 
Cimentul Medgidia 7—1 (4—0),
Ș.N. Constanța — Unirea Eforie 
o—1 (0—0), Dunărea Tulcea — 
Gloria Poarta Albă 3—0 — Repre
zentare, Victoria Tăndărel — Mi
nerul MăiCin 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 43 p (57—18), 2. Progresul 
Brăila 41 p (57—24), 3. Unirea
Tricolor Brăila 38 p (30—26)... pe 
ultimele : 15. Ș.N. Constanța 19 p 
(23—43), 16. Gloria Poarta Albă
9 p (19—74).

SERIA A V-a

I.O.R. București — Autobuzul 
București 1—1 (0—1), Flacăra ro
șie București — Viitorul Chimogl 
1—0 (0—0), Olimpia Giurgiu —
Electronica București 1—3 (1—2), 
Automatica Bucurași — Azotul 
Slobozia 1—1 (0—0), Avlntul Ur- 
zicenl — Abatorul București 0—0;
1. C.S.I.M. București — Automeca- 
nica București 1—1 (0—0). Șoimii 
TAROM București — Unirea Tri
color București o—1 (0—0), T.M. 
București — Sirena București 2—0 
a-ob

Pe primele jocuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 44 p (68—11),
2. Unirea Tricolor București 42 p 
(51—24), 3. T.M.B. 36 p (33—14)... 
pe ultimele : 15. Viitorul Chimogi 
21 p (26—52), 16. Olimpia Giurgiu
10 p (22—76).

unu“, film de montai realizat 
de Viorel Raba ; ora 15,30 : 
Hipism — Marele Premiu de 
galop al Irlandei și derbyul 
de la Epsom, comentate 
Cristian Țopescu ; ora 
Box — „Careul magic 
gia micului ecran".

de
15,50 : 

și ma- i
IUNIE,a DUMINICA, 19 

ora 17,30 : Fotbal : Dinamo — 
Progresul (Divizia A). Trans
misiune directă de la stadio
nul Dinamo. Comentator : 
Mircea M. Ionescu. t

Meritul lui Neagu
învinsă în ultimele patru în- 

tîlniri oficiale (3 în campionat 
și una în „sferturile Cupei"), 
F.C.M. Reșița a încercat totul 
în meciul cu Rapid, în dorința 
obținerii victoriei și a reabili
tării în fața propriilor supor
teri. Eforturile reșițenilor nu 
s-au concretizat însă în go
luri, pe de o parte din cauza 
slabei comportări a liniei de 
atac (Atodiresei, Bojin, Florea), 
de o ineficacitate îngrijorătoare, 
iar pe de altă parte datorită 
exemplarei dăruiri în joc a fe
roviarilor, deciși în intervenții, 
hotărîți să obțină punctul atît 
de prețios lor. Merite deosebite 
revin, in primul rînd, lui Neagu 
care și-a asumat rolul de mij
locaș defensiv, retrăgîndu-se la 
nevoie în fața fundașilor cen
trali, de unde a anihilat aproa
pe de fiecare dată încercările 
de pătrunderi frontale ale lui 
Bojin. Constrînși astfel să des
facă jocul pe aripi, reșițenii au 
mizat pe pătrunderile lui Ato
diresei și Florea. Ambii, în zi 
slabă, n-au putut să-i depă
șească pe adversarii lor direcți, 
Ad. Dumitru și, respectiv, Pop,

Dudu Georgescu înscrie unicul gol al partidei Dinamo — Politeh
nica Iași, disputată în etapa a 31-a a Diviziei A 

Foto : Dragoș NEAGU

SERIA A Vl-a

Muscelul Cîmpulung — Progre
sul Corabia 4—1 (2—1), ROVA Ro
șiori — Răsăritul Caracal 4—0 
(1—0), Recolta Stolcăneștl — Chi
mia Găești 1—0 (1—0), Dacia Pi
tești — Petrolul Tlrgoviște 2—1 
(1—0), Cimentul Fieni — Con
structorul Pitești 6—1 (2—0), Oțe
lul Tlrgoviște — Progresul Pu
cioasa 3—5 (0—1), Viitorul Scor- 
niceștl — Metalul Mija 0—4 (0—2). 
Petrolul Videle — Cetatea Tr. 
Măgurele 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 41 p (69—20),
2. Petrolul Tlrgoviște 37 p 
(49—27), 3. Metalul Mija 35 p
(49—29)... pe ultimele : 15. Pro
gresul Pucioasa 22 p (38—55), 16. 
Oțelul Tlrgoviște 13 p (32—59).

SERIA A VII-a

Pandurii Tg. Jiu — Laminorul 
Slatina 3—2 (2—1), Unirea Drăgă- 
șanl — C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin 0—0, Progresul BăUeștl — 
I.O.B. Balș 1—0 (0—0), C.F.R.
Craiova — Minerul Rovinari 1—0 
(1—0), Minerul Motru — Construc
torul Craiova 4—o (1—0), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — Chimistul 
Rm. Vîlcea 0—0, Lotrul Brezol — 
Metalurgistul Sadu 2—o (1—0), 
Dlerna Orșova — Dunărea Cala
fat 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 44 p (54—16). 2.
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 41 p 
(56—14), 3. Mineral Motru 33 p 
<50—30)... pe ultimele : 14. Dună
rea Calafat 22 p (30—44), 15. Con
structorul Cratova 22 p (29—44), 
16. Laminorul Slatina 22 p (36—59).

SERIA A VHI-a

Minerul Moldova Nouă — Meta
lul Oțelu Roșu 2—0 (2—0), Vultu
rii textila Lugoj — Mineral Anina 
0—0. Banatul Timișoara — Unirea 
Sînnleolau Mare 1—2 (1—1), Glo
ria Reșița — Unirea Tomnatic 
1—o (1—0), Nera Bozovicl — Con
structorul Arad 1—o (1—0), Lami
norul Nădrag — Metalul Bocșa 
3—0 (3—0), Gloria Arad — Elec
tromotor Timișoara 1—0 (0—0),
Strungul Arad — Ceramica Jim- 
bolia 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUĂ 39 p (57—27), 2. 
Minerul Anina 35 p (39—17), 3.
Laminorul Nădrag 33 p (52—42)... 
pe ultimele : 15. Ceramica Jim- 
bolia 24 P (32—57), 16. Banatul 
Timișoara 15 p (31—59).

SERIA A IX-a

Oașul Negrești — Victoria Cărei 
1—0 (1—0), Bihoreana Marghita — 
înfrățirea Oradea 3—1 (1—1), So
meșul Satu Mare — Minerul Bă
lța 4—1 (1—1), Oțelul Bihor — 
Gloria Șimleu Silvaniel 2—o (2—0), 
CUPHOM Baia Mare — Minerul 
Baia Sprie 0—0, Voința Oradea — 
Victoria Zalău 6—0 (4—0), Votata 
Cărei — Minerul Bihor 1—4 (1—1), 
Recolta Salonta — Mineral Sun- 
cuiuș 2—0 (2—0). 

acțiunile lor sfîrșind, în majo
ritatea cazurilor, cu o pasă ine
ficientă spre mijlocul terenului, 
faza reluîndu-se apoi după a- 
celeași șabloane. Pe cit de bine 
au acționat feroviarii în apă
rare, dublîndu-se în permanen
ță, pe atît de slab au evoluat 
atacanții. Exceptîndu-1 pe Co- 
jocaru, remarcabil în cîteva ac
țiuni individuale, Rontea (ca și 
înlocuitorul său, D. Popescu) și 
Manea au fost șterși în joc. 
(Gh. N.).

Din nou despre
„capcana ofsaidului**

Cînd meciul de la Oradea s-a 
terminat, am simțit nemulțumi
rea firească a învinșilor. Fi
rească pentru că Sport Club 
Bacău, reușise tactic, în prima 
repriză, să pună Ia încercare 
nervii adversarilor și ai specta
torilor, care de multă vreme 
așteptau o victorie locală. Au 
venit însă acele două minute 
din finalul reprizei I și tabela 
de - marcaj a înclinat balanța, 
după cîteva ocazii ratate de bi- 
horeni. în partea a doua a jo
cului, ca urmare a cedării ini-

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 40 p (52—15), 2. în
frățirea Oradea 39 o (55—24). 3. 
Voința Oradea 31 p (46—28)... pe 
ultimele : 14. Voința Cărei 23 p 
(42—58), 15. Gloria Șimleu 23 p 
(30—50), 16. Victoria Zalău 16 p 
(29—69).

SERIA A X-a

Avlntul Reghin — Minerul Rod- 
na 3—1 (0—0), C.I.L. Gherla — 
Foresta Bistrița 1—1 (1—1), Uni
rea Dej — Metalul Alud 1—1 
(0—1), Bradul Vișeu — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Soda Oc
na Mureș — Lăpușul Tg. Lăpuș 
8—0 (2—0), Dermata Cluj-Napoca
— Cimentul Turda 3—2 (1—0), Me
talul Sighișoara — Minerul Băiuț 
1—0 (0—0), Mureșul Luduș — Mi
nerul Borșa 3—0 — Mineral a 
fost exclusă din campionat.

Pe primele locuri : L MINERUL 
RODNA 36 p (59—37), 2. Avlntul 
Reghin 36 p (37—25). 3. Metalul 
Alud 35 p (52—32), 4. Unirea Dej 
35 p (49—31)... pe ultimele : 14. 
Cimentul Turda 21 p (41—43), 15. 
Dermata Cluj-Napoca 19 p 
(30—59).

SERIA A Xl-a

I.C.I.M. Brașov — Minerul Ba- 
raolt 8—1 (4—1), Utilajul Făgăraș
— Mureșul Topllța 9—0 (3—0), Vi
itorul Gheorghienl — Metrom 
Brașov 1—1 (0—1), Precizia Să- 
cele — Torpedo Zărneștl - 1—2 
(1—0), Mineral Bălan — Carpațl 
Brașov 1—0 (0—0), C.S.U. Brașov
— Forestierul Tg. Secuiesc 7—0 
(5—0), Unirea Sf. Gheorghe — 
Chimia Victoria 1—0 (0—0), Pro
gresul Odorhel nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 36 p (54—17), 2. Viitorul 
Gheorghienl 31 p (31—25), 3. Tor
pedo zărneștl 29 p (28—25)... pe 
ultimele : 13. Mureșul Topllta 
22 p (31—54), 14. Forestierul Tg. 
Secuiesc 22 p (24—48). 15. Unirea 
Sf. Gheorghe 21 p (26—36).

SERIA A Xll-a

I.P.A. Sibiu — Gaz metan Me
diaș 1—1 (0—0), Știința Petroșani
— Mineral Ghelar 1—0 (0—0),
C.F.R. simeria — Laminorul Te- 
liuc 0—2 (0—0), C.I.L. Blaj — In
ter Sibiu 1—0 (0—0), Textila Sebeș
— Constructorul Alba Iulia 0—4 
(0—2), I.M.I.X. Agnita — F.I.L. 
Orăștle 3—1 (0—C), Unirea Alba 
Iulia — Metalul Copșa Mică 1—0 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
Textila Cisnădie 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 41 p (52—14), 2.
Știința Petroșani 38 p (54—28). 3. 
Laminorul Teliuc 32 p (46—34)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 22 p 
(34—41), 16. Textila Sebeș 9 p
(19—97).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective. 

țiativei gazdelor (pe fondul li
nei scăderi a capacității lor de 
efort, care a alternat cu o suită 
de erori), Sport Club Bacău a 
sprintat de nenumărate ori spre 
poarta lui Vidae, creînd situa
țiile critice din min. 64 și 84, 
rezolvate de fundașul central. 
Lucaci. Puteau oaspeții să ob
țină însă un rezultat mai bun 
la Oradea ? Credem că aeeastă 
posibilitate a fost Ia îndemina 
jucătorilor băcăuani cu condiția 
ca ei să fi știut să evite „cap
cana ofsaidului" întinsă în nu
meroase rinduri de fundașii 
orădeni. Botez, Băluță și Florea 
— toți jucători cu o bună teh
nicitate, ultimii doi cu o bună 
viteză de start — n-au încercat 
depășirile cu balonul la picior, 
recomandate în condițiile cînd 
linia defensivă a gazdelor fă
cea pasul înainte. Au fost si
tuații cînd faza se disputa 
„unu" contra „unu" și se apela 
la lansări, sancționate pe loc 
de arbitrul de margine sau 
chiar de cel central, în cazurile 
evidente. Nu credem că ata
canții băcăuani nu cunosc ast
fel de manevre tactice, ci mai 
degrabă că ei s-au precipitat, 
n-au gîndit suficient de atent 
fazele respective. Așa cum nu 
ne vine să credem că jucătorii 
Petrovici și Sinăuceanu nu cu
nosc în ce condiții se acordă 
cartonașele galbene. Primul l-a 
primit pentru că, la schimbarea 
lui Al. Naghi, a intrat în teren 
înainte ca acesta să iasă, iar al 
doilea a întîrziat, la o fază ba
nală să repună balonul în joc.
(S. T.).

După scorul de 7-0, din derbyul 
seriei a ll-a a Diviziei B 

C. S. TÎRGOVISTE, Hi 
MARE VERVĂ DE JOC

Despre derbyul seriei a II-a 
% i ~loi B> disputat dumini
că la Tlrgoviște, între formația 
locala C.S. și Steagul roșu Bra
șov, meci care avea să stabi
lească, de fapt, echipa care 
urmează o promova în primul 
eșalon divizionar, s-ar putea 
spune, desigur, foarte multe 

i11?-ln-ter-esante- în rinduri le 
de fața, însă, nu ne vom opri 
decit asupra a două dintre a- 
cestea care, fără nici o exage
rare, par, pur și simplu, de ne
crezut. Este vorba, mai întii, 
de marele interes stirnit de 

-aceasta decisivă întîlnire în 
rindurile publicului tîrgovistean. 
Așa se face că duminică di
mineața, încă de la ora 7 (!) 
Stadionul Municipal era ocupat 
de peste 25 000 spectatori (ci
fra record) care nu s-au miș
cat de pe locurile lor și de 
sub... umbrele timp de patru 
ore, deși a plouat torențial pî- 
rtruaPTOape de încePerea întîl- 
mrii. La ora 11 insă, ca la o 
comanda parcă, ploaia s-a o- 
vaiLV ?U ?ncePut să curgă.» 
măr lp /n ,tGr?n- Șapte 13 nu- 
^‘ar t°a^e ln poarta lui A- 
damache. Cum se explică un 
asemenea scor fluviu, incredi
bil mtr-o confruntare dintre 
dotia formații de valoare apro- 

-Din capul ^bbdlui va 
nrin? Sa .sp“nem bă gazdele au 

excePtie, În care 
e a ieșit tot sau aproape tot

nață de N. Proca a reușit, re
lativ repede, să destrame dispo
zitivul defensiv al oaspeților (cu 
Pescaru „măturător") după e- 
xecutărea impecabilă a două 
lovituri de la 18—20 m pe care 
Țațaru, intr-o excelentă dispo
ziție de joc, Ie-a transformat in 
tot atitea goluri. La 2—0 în 
min. 20, „lacătul" oaspeților’ s-a 
deschis, dar și nervii unor ju- 
C3t°ri . brașoveni au cedat inex
plicabil de ușor (ih min. 22, Hîr- 
lab a fost eliminat pentru lo
virea fara balon a lui Greaca) 
ș1 gazdele, cu două goluri la 
?ctf‘v./.1 “".om în plus, au pus 
definitiv stapînire pe joc.Și ceea ce s-a întimplat? după 
aceea, a fost consecința firească 
a jocului permanent ofenâv al 
echipei _ tîrgoviștene care a 
marcat încă de cinci ori, goluri 
bine lucrate și frumos realizate. 
La 7—0 meciul a continuat să 
se desfășoare totuși într-o notă 
de dinamism și angajament, ca 
și cmd ar fi fost 0-0. Cuvinte 
de lauda, deci, pentru acest lu
cru, ambelor combatante, pre
cum și brigăzii de arbitri (C. 
Barbulescu — la centru, Fr. Co
loși și N. Georgescu — la tușă) 
?a5.? ,a condus cu competență o 

,care se anunța foarte 
dificila. In sfirșit, merită a fi 
remarcată strădania gazdelor de 
a asigura întilnirii un cadru 
organizatoric fără fisuri.

Mihai 1ONZSCU



Trofeul Tomis‘*

VOLEIBALISTELE NOASTRE POT (și trebuie)
SĂ REALIZEZE MAI MOLT

Abordată de către toate 
echipele ca un important mijloc 
de pregătire, cea de-a XV-a 
ediție a competiției voleibalis- 
tice „Trofeul Tomîs" și-a de
monstrat pe deplin utilitatea, 
turneul situîndu-se într-o pe
rioadă de intense eforturi pen
tru cristalizarea viitoarelor lo
turi pentru Universiadă sau 
campionatele europene. De a- 
ceea, în cadrul reprezentative
lor ’care au evoluat la Con
stanța au 
te tinere, 
au luptat 
pentru o 
mare.

De la
făcut excepție nici lotul Româ
niei, care a ocupat un satisfă
cător loc secund, după formația 
Cubei, oaspetele aflîndu-se 
capătul unei 
turnee, care, 
favorabilă 
comportării 
timp ce echipa noastră s-a aflat 
la a doua competiție (prima a 
fost calificarea pentru C.E.) a 
actualului sezon internațional. 
Disputa între generația „de 
vîrf" șî cea „care se afirmă* 
a fost interesantă de urmărit, 
deoarece, pe de o parte prima 
(Mariana lonescu, Constanța 
Bălășoin, Maria Enache, Lilia
na Pașca, Victoria Banciu) a 
încercat, și reușit, cel mai ade
sea, să confirme că are încă 
mari resurse, în timp ce secun
da (Victoria Georgescu, Nadia 
Sava, Maria Popa, Marilena 
Grigoraș, Doina Rusu, Ioana 
Șiclovan, Geta Popescu, Luiza 
Malezian, Doina Popescu) are 
reale disponibilități, dar volei
balistelor le lipsește încă ex
periența necesară. Din lot au 
mai făcut parte și Irina Pet- 
culeț (care deși a fost mult 
utilizată, 
deoparte 
complete 
dent, pe 
unor mai 
gătirea _____ ,,
Maria Rusu (care s-a acei den-

figurat multe elemen- 
cu reale calități, care 

cu multă ambiție 
cît mai deplină afir-

această regulă nu a

la 
lungi perioade de 
evident, au avut o 
influență asupra 
de ansamblu, în

nu a confirmat, pe 
datorită nerefaceril 
după recentul acci- 

de alta ca urmare a 
vechi carențe în pre- 
tehnică individuală).

NOI) RECORD EUROPEAN
U SĂRITURĂ CU PRĂJINA

La Varșovia, polonezul Wla- 
dyslaw Kozakiewicz a stabilit 
un nou record european in pro
ba de săritură cu prăjina, cu 
rezultatul de 5,64 m. Vechiul 
record era de 5,62 m și apar
ținea, din anul 1976, compatrio
tului său Tadeusz Slusarski. Re
cordul mondial al probei este 
deținut de americanul Dave 
Roberts, cu 5,70 m.

S-A ÎNCHEIAT TURUL

tat la începutul competiției). 
Carmen Puiu (care ridică încă 
multe semne de întrebare) și 
Maria Obreja (care a evoluat 
insuficient timp pentru a ne 
exprima o părere). Desigur, 
procesul de definitivare a lotu
lui nu este încheiat, în vede
rile selecționerilor figurind și 
alte elemente care acum au 
lipsit din motive obiective. în 
ansamblu, voleibalistele noastre 
au dovedit putere de luptă, au 
știut să se concentreze, dar, din 
păcate, au făcut-o cel mai a- 
desea dnd s-au aflat în situații 
critice, consecință a abordării 
crispate a partidelor. (A se ve
dea, în special, meciurile cu 
Ungaria și Cehoslovacia a că
ror replică a fost remarcabilă). 
De asemenea, momentele de 
joc foarte bun, de mare efica
citate, fără a se neglija nici 
latura spectaculară, au alternat 
cu altele în care erorile tehnice 
s-au ținut lanț, aspecte sesiza
bile chiar și pe parcursul a 
cîtorva secvențe ceea ce cre
dem că ar trebui să constituie 
un punct care nu trebuie negli
jat de către antrenorii lotului. 
Totodată, forța atacului este 
deseori diminuată de lipsa de 
orientare în teren a jucătoare
lor, de alegerea unei execuții 
neconforme cu 
să la fileu sau 
Decisiv pentru 
blnațiilor este 
efectuează preluarea. Or, și aici 
au existat destule lacune, care 
și-au pus amprenta asupra fa
zei, eficiența atacului fiind ast
fel sub posibilități. Pe de altă 
parte, revine în discuție lipsa 
de ridicătoare care să poată 
acționa cu promptitudine, a- 
tuncl cînd este nevoie, și în 
atac.

Actuala ediție a „Trofeului 
Tomis* a scos în evidență mult 
mai multe aspecte, unele vizînd 
lacunele existente și pentru 
înlăturarea cărora, după afir
mațiile antrenorilor Davila Plo
con și Dorn Jitaru, se va munci 
și mal insistent, după cum au 
fost reliefate și o serie de lu
cruri bune, pe planul ambiției, 
al puterii de luptă, al pregă
tirii fizice și al coeziunii psihi
ce, care pot influența favora
bil evoluțiile ulterioare. Se im
pune totodată o mai bună cola
borare cu specialiștii în medi
cină pentru evitarea unor ac
cidentări..

Referitor la celelalte repre
zentative, Cuba s-a impus prin 
vitalitatea și torța atacului, 
Ungaria și Cehoslovacia s-au 
dovedit a fi garnituri solide, 
cu o bună selecție, ambițioase 
și hotărite, iar Bulgaria nu a 
arătat lucruri deosebite.

Așadar, pentru echipa Româ
niei un turneu cu multe învă
țăminte care sperăm să se do
vedească folositoare pentru o 
viitoare ascensiune valorică.

apărarea adver- 
în linia a doua, 
realizarea com- 
modul cum se

CICLIST AL ITALIEI Emunue! FÂNTANEANU

ÎNOTĂTOARELE C. BUNACIU Șl A. MICLĂUȘ
PE LOCURI FRUNTAȘE LA TORINO

înotătoarele rofnânce Carmen 
Bunaciu și Anca Miclăuș au a- 
vut comportări bune și în în
trecerile zilei a doua din ca
drul marelui concurs interna
țional „Trofeul celor 7 coline* 
desfășurat la Torino.

Luînd startul in cursa de 200 
m delfin, Anca Miclăuș s-a clac 
sat pe locul III, stabilind un 
nou record național cu 2:20,6 
(vechiul record 2:21,19). Ea a 
fost întrecută de campioana o- 
limpicâ Andrea Pollack (R.D.G.) 
2:14,9 și campioana Italiei, Cin- 
zzia Rampazzo 2:19,9 (rec.). în 
proba de 200 m spate, Carmen 
Bunaciu s-a aflat din nou prin
tre fruntașe. întrecerea a re-

venit olandezei Diana Edeljin 
cu 2:22,48, urmată de Bunaciu 
2:24,65 șl Sylvie Testuz (Fran
ța) 2:25,11 în sfîrșit, cursa de 
100 m spate (m) a revenit ita
lianului E. Blsso în 60,24, urmat 
de P. Lange (R.D.G.) 61,29, St. 
Bellon 
Adrian

(Italia) 61,55 și românul 
Horvat 62,28.

rezultate: 100 m bras 
Bogdanova (U.R.S.S.) 

; 1500 m liber: Quadri 
(rec.) ; 100 m

TELEX

Alte
(D :
1:13,14
(Italia) 16:00,24 . ... .
liber (f) : Krause (R.D.G.) 57,11; 
100 m bras (m) : Lalle (Italia) 
68,11 ; 400 m mixt (f) : Pollack 
(R.D.G.) 5:03,14 ; 200 m liber
(m) ; Krilov (U.ELS.S.) 1:53,44.

în capitala R. P. Ungare

BAZINE DE ÎNOT
LA DISPOZIȚIA COPIILOR

'în capitala Ungariei, ca și în 
alte orașe, se acordă o atenție 
deosebită învățării înotului de 
către copii. Acțiunea aceasta 
de masă a început de fapt eu 
aproape 20 de ani în urmă, dar 
în ultima vreme ea a luat o 
amploare deosebită.

organi- 
învă- 

centru 
volun-

ROMA, 13 (Agerpres). 
de-a 60-a ediție a 
clist al Italiei s-a 
Milano cu victoria 
Michel 
clasamentul
Francesco Moser — la 2:32 și 
Giambattista Baronchelli la 
4:02.

Ultima etapă s-a desfășurat 
in circuit la Milano Și a Aost 

cdstigaiă dl? jta/ianui LwP.-im 
Borsroffnoni, cronometrat pe 122 29 
km în 3 h 34:47.

Polîentier,
final

Cea
Turului ci- 
încheiat la 
belgianului 
urmat în 

de italienii

în- 
de 

vo- 
in-

învătămint de către adminis
trațiile de sector din Budapesta, 

în timpul verii se 
zează cursuri pentru 
țarea înotului, fiecare 
avînd cîte un instructor
tar, pentru cel puțin- 10 copii 
înscriși, care vor putea să 
vete înotul Intr-un ciclu 
două săptămîni. Instructorii 
luntari sînt în prezent
struiți la rîndul lor de către cei 
mai buni antrenori, puși la dis
poziție de federația de specia
litate din Ungaria.

Un accent deosebit se pune 
pe învățarea corectă a tehnicii 
înotului, pentru că, odată cu 
prima intrare în bazin, există 
pericolul unor deprinderi gre
șite, care mal tîrziu pot fi 
doar cu greutate corectate, chiar 
dacă copilul respectiv este deo
sebit de dotat

La bazinele existente, puse 
la dispoziția copiilor din Buda
pesta. se adaugă zilele acestea 
alte două. Este 
cinele construite 
pel și de Oficiul 
pitala Ungariei.

vorba de pis- 
de uzina Cse- 
apelor din ca-

ATLETISM • La Moscova au 
luat slirșlt întrecerile competiției 
Internaționale „Memorialul frați
lor Znamenskl". iată principalele 
rezultate înregistrate în ultima 
zi. Masculin : ciocan — Zalcluk 
74,20 m ; 200 m — Borzov 21,30 ; 
lungime — Podlujnîi t,77 m ; im 
mg — Beck (R.D. Germană) 49:60; 
înălțime — Iașcenko 2,21 m ; fe
minin : 1 500 m — Natalia Kuz- 
nețova 4:13,6 ; înălțime — Tatiana 
Gheraslmenko 1,34 m ; 200 m — 
Vera Anisimova 23,19 ; aruncarea 
greutății — Svetlana Kravcevskaia 
29,74. a Cu prilejul unul concura 
disputat la Cawmbran (Tara Ga
lilor), atletul englez Nick Rose a 
realizat cea mal bună . perfor
manță mondială a sezonului î.n 
proba de 5 Mo m, cu timpul de 
13:20,6.

AUTO a Competiția internațio
nală desfășurată la Brno a reve
nit echipajului Italian Martino 
Finotto — Carto Faceta. („B.M.W."). 
Cursa s-a disputat în cadrul cam
pionatului european rezervat ma
șinilor de turism. B „Raliul Sco- 

. ției" s-a Încheiat la Aviemore cu 
victoria pilotului finlandez Ari 
Vatanen („Ford Escort").

BASCHET • La Buenos Alres» 
în „Cupa intercontinentală* (m) : 
U.R.S.S. — Argentina 82—78 
(39—31) ; Brazilia — Belgia 101—35 
(54—29). In clasamentul general 
conduce Brazilia — 16 p (10 me
ciuri disputate), urmată de Italia
— 14 p (din « jocuri) șl U.R.S.S.
— 13 n (din 7 meciuri).

CICLISM • „Turul Angliei* *' 
rost cîștigat de rutierul sovietic 
Said Huseinov, urmat de suede
zul Segersall — la 8 sec. în cla
samentul genera! pe echipe, pe 
primul loc s-a situat formația 
U.R.S.S.. secundată de Suedia — 
La 4:34,0.

ȘAH a tn runda a 8-a a tur
neului de la Smederevska Palan- 
ka (Iugoslavia), victor Ciocâltea
1- a învins pe iugoslavul VukovicL 
în clasament conduce Martinovicl 
(Iugoslavia) cu 5,5 p, urmat de 
Pîdevski (Bulgaria), Jansa 
(Cehoslovacia) șl Rajkovid (Iugo
slavia) eu cite 5 p. Ciocâltea 
(România) sl Janosevici (Iugo
slavia) 4*4 p. Despotovicl (Iugo
slavia) 4 a etc • cea de-a
2- a partidă suplimentară a me
ciului dintre maestrele Elena Ah- 
mllovskala (U.R.S.S.) șl Tatiana 
Lemadko (Bulgaria), oontînd pen
tru sferturile de finală ale tur
neului candidatelor la titlul mon
dial feminin, s-a Întrerupt după 
41 de mutări. După 12 partide, 
scorul este favorabil cu 6—5 Ele
nei AhmRovskala. > După 9 
runde, în turneul de la Llubliana. 
în clasament conduce marele 
maestru danez Bent Larsen cu 
S p. urmat de Savon (U.R.S.S.)
— 5 p (t) șl Teșkovskl (U.R.S.S.)
— 5 o.

TENIS • Campionatele Inter
naționale ale Belgiei s-au încheiat 
la Bruxelles cu victoria jucăto
rului Harold Solomon, care l-a 
întrecut In finală cu 7—5, 3—6, 
2—6. 6—3. 6—4 pe vest-garmanul 
Karl Meiler. a Finala turneului 
de la Nottingham se va disputa 
între GuUlkson șl FU1O1. în se
mifinale : Gullikson — Tanner 
6—4. 3—6. 13—11 ; FUlol — Smith 
9—8, 4—6, S—3.

Micii inotători, înaintea prime
lor starturi

în ultimii 5 ani. in cele 11 
sectoare ale Budapestei nu mal 
puțin de 35 000 de copii au în
vățat să înoate. In plus se 
poate menționa faptul că, o- 
dată cu intrarea în școlile ele
mentare. majoritatea elevilor 
iși pot continua cursurile de 
înot în cadrul orelor de educa
ție fizică, la anumite bazine 
acoperite sau descoperite, care 
sînt repartizate instituțiilor de

EEH
înaintea ultinjeiMECIURI AMICALE în clasament, 

etape :

In america de sud
IN ORAȘUL LA PAZ (situat 

la 3 700 m altitudine), în meci 
amical, selecționata Poloniei a 
dispus de cea a Boliviei cu 2—1 
(1—1), prin punctele înscrise de 
Lato (min. 11) și Koszka (min. 
89). Pentru gazde a marcat 
Jimenez (min. 21).

1. Steaua Roșie
2. Din. Zagreb
3. Sloboda

FRANȚA.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE ATLETISM DE LA BRATISLAVA

33
33
33

19 10 4 52-35 «
14 11 8 50-35 39
13 11 9 41-32 37

în 
„Cupei Franței" 
Nantes 
Reims 
retur 
tru azi.

semifinalele 
(meciuri tur):

— St, Etienne 3—0 ;
— Nisa 2—1. Meciurile 
sînt programate pen-

PRAGA, 13 (Agerpres). — în 
concursul internațional de atle
tism de la Bratislava, sprinte
rul român Toma Pelrescu s-a 
clasat pe locul 2 pe 200 m, cu 
21,14, fiind urmat de polonezul 
Tadeusz Tyszka — 21,23. Cursa

a revenit cubanezului Silvio 
Leonard in 20,67.

Alte rezultate : triplusalt — 
Saneev (U.R.S.S.\ 16.39 m ;
5 000 m — Nyambui (Tanzatfla) 
13:38,88 ; disc (f) — Sveta Boz- 
kova (Bulgaria) 64,84 m.

ÎN CONTINUAREA turneului 
din America de Sud, Anglia a 
jucat la Buenos Aires cu Ar
gentina. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—1). Oaspeții 
au deschis scorul In minutul 3 
prin 
fiind 
toni, 
avut
parte a meciului, dar atacanții 
săi nu au reușit să fructifice 
ocaziile.

SPANIA. în semifinalele 
„Cupei Spaniei" (meciuri tur) : 
Athletic Bilbao — Salamanca 
6—0 ; Espanol Barcelona — Be- 
tis Sevilla 1—0. Partidele retur 
se vor desfășura la 19 iunie.

Pearson, golul egalizator 
Înscris în min. 16 de Ber- 
Echipa argentineană a 

inițiativa în cea mai mare

în semifinalele 
Austriei" : Austria

AUSTRIA.
„Cupei
W.A.C. — S.W. Innsbruck 3—0; 
SV St. Veit
Club 1—2.

Wiener Sport

DE RETUTiNDENI

ECHIPA ROKMÂNIEI PREZENTĂ DIN NOU
ÎN ETAPELE WPERLOARE ALE „CUPE/ OAKS

(Urmare din pag. 1)

și înainte, o pereche de mare 
valoare și eficiență. Năstase ră- 
mîne același subtil jucător, care 
cunoaște cele mai bune soluții, 
atît în jocul de atac cît și în 
apărare. In același timp, Ion 
Tiriac a jucat una din cele mai 
bune partide de dublu ale sale 
văzute -la noi în țară. îmbucu
rător și promițător pentru vi
itoarele confruntări din „Cupa 
Davis" este și faptul că pe
rechea noastră a arătat că po
sedă suficiente resurse pentru 
meciuri care depășesc durata a 
trei seturi.

O mențiune specială pentru 
Dumitru Hărădău, jucătorul nr. 
2 al echipei României, care s-a 
comportat peste așteptări în a- 
ceastă întîlnire. Sigur, doream 
cu toții ca el să realizeze un 
punct pentru reprezentativa ro
mână, dar cîștigînd atît întîl- 
nirea cu John Lloyd (nr. 1 în 
echipa Angliei), precum și pe 
cea cu John Feaver, el- ne-a 
oferit satisfacții suplimentare. 
De altfel, încă din meciul cu 
echipa Cehoslovaciei s-a putut 
vedea o schimbare în viziunea 
de joc a lui Hărădău. El și-a 
luat inima in dinți — cum se 
spune — folosind cu destulă e- 
ficiență loviturile de ofensivă ;

iar cînd s-a aflat pe fundul 
terenului a utilizat, în ambele 
meciuri, passing-shoturi care 
i-au surprins pe adversari. Pen
tru a obține aceste rezultate, 
actualul nostru campion a mun
cit enorm și — fapt îmbucu
rător — nu a neglijat pregătirea 
fizică. Aceasta l-a ajutat în 
mare măsură la obținerea ce
lor două victorii, care-i îmbu
nătățesc substanțial palmaresul.

Iubitorii de sport din țara 
noastră nutresc speranțe îndrep
tățite că jucătorii naționalei vor 
continua pe aceeași linie de 
bună comportare, la viitoarele 
lor evoluții în suprema com
petiție a tenisului.

PE STADIONUL „MARACA-
NA“ din Rio de Janeiro, în fața 
a 115 000 de spectatori, s-a des
fășurat intîlnirea amicală din

tre seieefionateie Braziiei și 
' H jr Germania. P’artida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1
(0—0). Au marcat : Fischer 
(min. 54) pentru oaspeți, res
pectiv Rivelino (min, 87) pen
tru gazde.

B fotbalist ceho-
„ y Viktor, unul dintre 

_ .__ , . i portari ai ultimu-
Jml decent anunțat că inten- 

rtoneani s. ss retragă din ac— 
tivim fea competițională. în
viitor, Ivo Wlktor se va ocupa 
de pregătirera tinerilor fotba
liști ai unui centru sportiv din 
Praga.

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (etapa 33) : 

Partizan Belgrad — Rijeka
1— 1; Zagreb — Sarajevo 0—1 ; 
Radnicki Niș — Steaua Roșie 
Belgrad 1—0 ; Olimpia Liublia- 
na — Vojvodina Novi Sad 
3—2 ; O.F.K. Belgrad — Hajduk 
Split 0—1 ; Zelezniciar Saraje
vo — Dinamo Zagreb 3—2 ; 
Buducnost — Sloboda Tuzla
2— 2.

• Selecționata Franței va 
pleca la sfirșitul acestei luni 
intr-un turneu în America de 
Sud. in cadrul căruia va iuca 
cu reprezentativele Argentinei 
(26 iunie, la Buenos Aires), 
Braziliei (30 iunie, la Rio de 
Janeiro) si cu echipa clubu
lui brazilian Belo Horizonte, 
la 3 iulie. Lotul alcătuit de se
lecționerul Michel Hidalgo cu
prinde. printre alții, ne Tre- 
sor, Janvion. Platini. Bathenay, 
Amisse. Lacombe. Rouyer. Mi
chel și Giresse.
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