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întreceri in cadrul „DACIADEI" 

pe întreg cuprinsul țării 
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FINALA „€im
R0NÂN1H" LA LOIBAL

Nu, nu este, cum s-ar putea crede, golul înscris de Cîrțu, care apare in această fotografie, ci pri
mul gol al finalei, marcat de Bălăci, care nu se vede in imagine Foto : D. NEAGU

A fost o finală cu adevărat 
pasionantă, o finală de luptă, 
ciștigată pe merit de echipa 
care părea să aibă șansa a 
doua. Universitatea Craiova a 
obținut o victorie indiscutabilă, 
oferind și spectacolul unor o- 
cazii „imposibil" de ratat. Așa 
cum se anticipa în avancronica 
finalei, meciul s-a decis la mij
locul terenului, unde trioul Do- 
nose-Balaci-Beldeanu și-a mă
cinat oponenții, într-o dispută 
care poate să se constituie și 
ca un argument In favoarea 
prospețimii superioare de an
samblu a echipei craiovene. In 
această dispută la mijlocul te
renului, unde avea să se „ru
pă" în cele din urmă jocul, Do- 
nose a tăiat, după pauză, ari
pile lui Iordănescu, fiind umbra 
lui pe aproape tot terenul, Bel- 
deanu a ieșit mai bine din 
clinch-urile cu Dumitru, avînd 
și resursele unor acțiuni pe cont 
propriu, iar Bălăci a „rafinat" 
jocul echipei sale, pentru a 
reuși acea frumoasă „evadare" 
din garda lui Ion Ion, sub pri
virile uluite ale lui FI. Marin, 
în secundele premergătoare des- 

. chiderii scorului.
Sigur că finala a avut și alte 

;,chei“. Să notăm faptul că Cri- 
șan a reușit mult mai mult de- 
cît Troi, poate și cu beneficiul 
handicapului psihic al lui Vigy, 
după ratarea loviturii de la 11 
m. Să mai notăm finețea teh
nică a lui Cîrțu, un vîrf din- 
tr-o cu totul altă familie decit 

/ aceea a puncher-ului dezordo- 
' nat care este Năstase. Să mai 
înotăm, în sfîrșit, registrul cu 

r' totul diferit al celor doi libero.
FI. Marin este, în continuare. 

\un fost stoper, mai puțin refle- 
ixiv în organizarea defensivei, 
4________________ __________

UNIVERSITATEA CRAIOVA
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dovadă și exploziile sale de 
nerăbdare spre atac, încheiate, 
e adevărat, cu un gol frumos, 
dar care nu asigură apărării li
niștea de care are nevoie. In 
schimb, Ștefănescu, acest fost 
mijlocaș de valoare, a primit 
sarcina de a se ocupa personal 
de desenul tuturor fazelor din 
jumătatea proprie, „tutelind" 
mereu o superioritate numerică 
„locală" și, mal ales, un com
plex de... superioritate tactică, 
din care se nasc, fără convul
sii, atacurile.

în tabăra Stelei s-a simțit o 
oarecare oboseală, ilustrată cel 
mai bine prin replierile lui Du
mitru, prin lipsa de inițiativă 
a lui Iordănescu în depășirea 
severului marcaj al lui Donose 
și prin jocul mult prea „ro
mantic" al lui Ion Ion. care 
i-a făcut pe suporterii Stelei să 
regrete mult absența lui Stoica, 
element de travaliu și echili
bru In angrenajul unei echipe 
în care vedetele, Dumitru și 
Iordănescu, sînt mereu tentate 
de ideea că aportul lor ofensiv 
este mult mai prețios decit o- 
bligațiile defensive. Această e- 
clipsă a liniei de mijloc ste- 
liste a agravat și mai mult lip
sa de formă a Iul Troi, a re
dus mult din cota mingilor aș

Saptamina viitoare

BALCANIADA DE TENIS ÎN CAPITALĂ
Intre 13 și 18 iulie vor avea 

loc Ia București întrecerile Bal
caniadei de tenis. Participă re
prezentativele masculine și fe
minine ale Bulgariei, Greciei, 

teptate in general „pe tavă" de 
Năstase și l-a îndemnat pe 
Zamfir — dacă mai era ne
voie — să mizeze aproape ex
clusiv pe acțiunea individuală.

A învins, într-un cuvînt, e- 
chipa mai proaspătă, mai bine 
pregătită fizic în acest final de 
sezon, o echipă care a dovedit, 
prin nerv și tenacitate, că do
rința de a' ciștiga pentru prima 
dată cupa stîrnește ambiții mai 
mari decit cupa nr. 13, o echi
pă mai calmă (prin efortul ad
mirabilului Ștefănescu), mai 
harnică la ora finalei (dovadă 
faptul că mijlocașii nu s-au gin- 
dit nici un moment să-și îm
partă efortul „pe felii"). A în
vins o echipă mai inspirată, așa 
cum ne-o demonstrează desenul 
tehnic al celor două goluri, spre 
deosebire de situațiile Stelei, 
culminînd cu aceea în care Ior
dănescu a ratat, cu numai cî- 
teva secunde înainte de golul 
lui Cîrțu, într-un moment în 
care finala — și implicit aceste 
rînduri — ar fi putut avea o 
altă istorie, fără a modifica 
însă impresia că duminică, pe 
Stadionul Republicii, Universi
tatea Craiova a fost echipa care 
a vrut și a putut mai mult...

loan CHIRILA

Iugoslaviei, Turciei și Româ
niei. Terenurile din parcul 
sportiv Progresul vor fi gazda 
primitoare a acestei tradiționa
le competiții.

Impresii de la ,.Festivalul cultural-sportiv 
al sindicatelor ieșene14

Copoul — vestita grădină pu
blică a lașului, de mult intrată 
in legendă — apare doar pen
tru cîteva fracțiuni de secundă, 
pentru ca ecranul să fie „in
vadat", în următoarele minute, 
de o fermecătoare „gură de 
rai" : zona de agrement de la 
Clrlc. Aici și-au început fil
mările, cu două săptămîni în 
urmă, operatorul Vasiie Pân
dele și scenaristul Alfons Dill
man, cei care aveau să ne pre
zinte vineri, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Iași, pelicula 
intitulată „Ritmuri pe Coloana 
Infinitului". Ca un calendar ale 
cărui file au fost rupte dar s-au 
păstrat, Imaginile ne arată, 
cronologic, ce s-a întimplat, pe 
aproape toate bazele sportive 
ale lașului, începînd din ziua 
de 14 iunie, cînd s-a dat star
tul finalelor ediției a V-a a 
„Festivalului cultural-sportiv al 
sindicatelor ieșene".

Așadar, o manifestare de 
prestigiu, devenită tradițională 
și care, în acest an, a fost in
clusă în programul amplelor 
manifestări ale „DACIADEI". 
Tovarășul Teodor Călușer, pre
ședintele Consiliului județean 
Iași al sindicatelor, ne spune :/ 
„Această reprezentativă compe
tiție națională trebuie să devină 
o adevărată întrecere de mase.

O ZI DE DUMINICĂ, PE BECĂ...

Aspect cotidian pentru timișoreni : elevii de la Școala sportiva, 
cu suplele lor ambarcatii, in întrecere pe Bega

Bazele sportive timișorene 
„Banatul", „Electrica", „Tehno- 
metal", „Școala sportivă", 
„C.I.L.", „C.F.R.", „Constructo
rul", „Voința", ca să nu enu
merăm decît cîteva, cunosc în 
aceste zile un plus de interes, 
datorită concursurilor ce se or
ganizează în bazinele de înot, 
pe terenurile de tenis, de volei 
și de baschet, în cadrul compe
tiției naționale „Daciada". Du
minică, de pildă, la baza spor
tivă „Electrica" toate terenurile 
de tenis (și sînt patru la nu
măr) au fost ocupate non-stop. 

Începute Încă din primăvară, 
etapele de masă ale festivalului 
nostru au reunit, practic, la 
startul întrecerilor de volei, fot
bal, handbal, popice, ansamblu
rilor de gimnastică Ia locul da 
muncă, întregul tineret, băieți 
și fele, care lucrează Ia între
prinderile și instituțiile ieșene".

Sîmbătă, 2 iulie. Pe pista da 
atletism a stadionului „23 Au
gust" se încheie cursa de 100 m 
rezervată fetelor. Pe primul loc, 
Dorina Ionișoiu, lucrătoare In 
secția presă-lenjerie a între
prinderii de confecții. Unde M 
mai văzusem chipul ? Sigur, In 
filmul „Ritmuri pe Coloana In
finitului" I Numai că acolo 
proaspăta campioană apărea In 
alte două ipostaze : prima, da 
muncitoare aplecată atent asu
pra mașinii la care lucrează; 
a doua, de instructoare pentru 
colegele ei din secție care, zil
nic, la ora zece fără cinci mi
nute, încep „repriza" de gim
nastică la locul de muncă. Una 
dintre cele mal moderne între
prinderi ieșene, TEIINOTON, 
unde se produc radio-receptoa
re, își are reprezentanți la toata

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)

de dimineață și pînă spre seară, 
de către numeroși amatori, 
membri ai asociația! sportive, 
ca și de copiii acestora. Și tot 
aid, de o atenție deosebită s-a 
bucurat șl arena de popice. La 
baza sportivă a C.F.R., activita-

Gh. ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

CONCURSURI POLISPORTIVE 
LA ȘTEFÂNEȘTI-ARGEȘ

Cu gindul la viitorul atletismului

/IlOf „BĂTRiNI", 
DAR UNDE SÎNT TINERII?

La 36 de ani, Ileana Silai a 
reușit duminică, într-o cursă 
practic fără adversare, cel mai 
bun rezultat din lunga sa ca
rieră atletică. Cu prilejul eta
pei a doua a ,.Cupei României", 
ea a obținut 1:59,8, cu două ze
cimi de secundă mai bine decît 
realizase în 1972, în finala o- 
limpică de la Munchen. De a- 
ceea, tot respectul pentru a- 
ceastă neobosită atletă care a- 
leargă atît de bine, ca nimeni 
alta în lume la această vîrstă, 
la care multe performere au 
spus de mult adio concursuri
lor atletice !

Ileana Silai — superb exem
plu de dăruire, sîrguință și se
riozitate — nu poate fi totuși o 
soluție pentru atletismul nostru 
în ceea ce privește participarea 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Este imposibil de crezut 
că în 1980 va mai putea concura 
cu un randament maxim pen

tru a mai fi selecționată în lotul 
olimpic.

La 400 metri pe primul loc, 
în confruntarea echipelor din 
grupa A, a ieșit învingătoare 
alergătoarea rapidistă Doina 
Bădescu. Tot respectul și pen
tru această atletă care domină 
proba turului de stadion și nu 
uităm să adăugăm că, nu cu 
mult timp în urmă, ea a corec
tat recordul probei de 400 m 
garduri. Dar nu putem uita nici 
de această dată că Doina Bă
descu are 28 de ani și că, în 
1980, va avea 32 !

Cursele de viteză, sînt, de doi 
ani, apanajul exclusiv al sprin
terei Veronica Buia de la Ra
pid. Veronica are însă 26 de 
ani...

Asemenea exemple mai pot 
fi date încă multe, de atlete 
și de atleți care domină autori
tar probele lor, dar pe care, în 
mod normal, nu se poate pune

Un tinăr care promite : Adrian 
sîmbătă recordul personal la triplu (16,35 m).
prea multă bază pentru com
petiția olimpică din 1980. Sînt 
acestea motive întemeiate pen
tru a ne pune foarte serios 
problema viitorului diferitelor 
probe și, legat de aceasta, pro
blema reprezentării corespunză
toare a atletismului nostru ia 
marile competiții internaționale 
viitoare, începînd cu campiona-

Ghioroaie (23 ani) și-a realizat 
Foto : N. DRAGOȘ

tele europene de la Praga, din 
1978, și avînd ca punct termi
nus (al unei prime etape) O- 
llmpiada de la Moscova ?

întrebarea se adresează in 
mod direct antrenorilor și 
profesorilor de educație fizică

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. 2—3)

Și în județul Argeș s-au 
desfășurat duminică ample ma
nifestări sportive cuprinse în 
cadrul „Daciadei".

Baza sportivă din ȘtefăneștI 
a găzduit o Interesantă dumi
nică cultural-sportivă. Peste 
5.000 de oameni prezenți aid au 
participat Ia întreceri de fot
bal, cros, volei, șah, tenis de 
masă, dotate cu „Cupa construc
torilor de mașini". Iată dștigă- 
torii : cros : Ioana Vlăsceanu și 
Gh. Gheorghe (ambii de la Da
da Pitești) : șah : Iuiia Dumi
trescu și Gh. Săsartt (Dada) J 
tenis de masă : Georgela Mățoi 
(Electro Curtea de Argeș) șl 
Mircca Lucian (Dacia) ; hand
bal și volei : echipele Dacia 
Pitești ; fotbal : Muscelul Cîm- 
pulung. Trofeul a revenit sporti
vilor de la Dacia Pitești.

în mai multe localități ale ju
dețului au avut loc etapele lo
cale ale „Cupei Scînteia Tine
retului" la tenis, iar la Curtea 
de Argeș a fost organizat un 
concurs de orientare turistică 
pentru tineri între 14—19 ani.

în același timp mii de tineri 
din comunele și orașele județu
lui au continuat să susțină pro
bele în cadrul complexului 
„Sport și sănătate". (Uie FE- 
ȚEANU — coresp.).



HVORIȚIl ÎNVINGĂTORI 
ÎN CAMPIONATUL 

MOIOCICLIST DL VITEZĂ
Pe traseul din centrul Mu

nicipiului Gh. Gheorghiu-Dej, 
în fața a peste 20 000 de spec
tatori, s-a disputat duminică 
etapa a Il-a a campionatului 
național de viteză la motoci- 
clism. Au avut loc curse inte
resante, încheiate, în general, 
cu victoria favoriților. Iată 
primii clasați : cl* * 59 cmc : 1. 
Tr. Mihăilescu, 2. Gh. Puran, 
3. E. Covaci (toți de la C.S.M. 
București) ; el. 75 cmc : 1. L. 
Ferencz (Voința Oradea), 2. M. 
Dinescu (Energia Cîmpina), 3. 
Gh. Penciu (C.S.M. Buc.) ; cl. 
125 cmc : 1. C. Boboescu (Mun
citorul Reșița), 2. P. Pascotă 
(Progresul Timișoara), 3. Al. 
Miron (Voința Oradea) ; cL 175 
cmc : 1. L Pascotă (Progresul 
Timișoara), 2. Gh. Penciu, 3. 
T. Mocanu (Energia Cîmpina) ; 
cL 250 cmc : I. Lăzărescu (E- 
nergia Cîmpina), 2. I. Victor 
(Voința Oradea), 3. K. Birtalan 
(I.R.A. Tg. Mureș) ; cl. 750 
cmc : 1. P. Lukacs (Steagul ro
șu Brașov), 2. D. Vasllescu 
(C.S.M. Buc.), 3. I. Telescu (E- 
nergia Cîmpina) ; ataș : 1. H. 
Pankratz — H. Doviț (Voința 
Sibiu), 2. V. Deak — N. Cioboa- 
tă (Voința Sibiu), 3. P. Doboes- 
cu — A. Popa (Torpedo Zăr- 
nești). Gh. GRUNZU, coresp.

»ri-r«c&, RFC-iXDjRi RlMILCtlSM da jun,
ori au .fost in<eg setate in u.Lmeie 
concuisuii. La C-ui Napoca, Vioiei 
Cojan a a'oborit cel mai vechi record 
național de juniori I : 8:12,8 la 
3000 m (v. r. 8:13,4 I. Dima - 1958 !). 
Echipa Liceului experimente! de atle
tism din C-lwr.g a corectat necordul 
Io 4 X 200 m junioare I realizind 
1:44,6 (Manea, Muna, Iliescu, Pilc). 
Alte recorduri : juniori II, la lași, la 
2000 m obstacole - 5:52.2 Iulian Pa
duraru (Lie. 2 lași) ; junioare III, tot 
la lași, la 80 m — 10,1 s Irina Anania 
(Lie. 2 lași) A JOI Șl VINERI se vor 
desfășura, pe stadionul din Poiana 
Brașov, întrecerile finale ale campio
natelor republicane ale juniorilor I
• LA MEMORIALUL TSIKLITIRAS, Io 
Atena, Ic 3000 m obst. : 1. Johanes 
(Etiopia) 8:38,8, 2. Dan Betini (Ro
mânia) 8:40,7, 3. Nic. Yoicu (Româ
nia) 8:43,0
ROY GALAB S-AU

întrecerile primei

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE DIRT-TRACK LA ARAD

Pe stadionul Rapid din Arad, 
în fața a peste 4000 de spectatori 
s-a desfășurat duminică un 
reușit concurs internațional de 
dirt-track, la care au partici
pat alergători din Austria, R.F. 
Germania, U.R.S.S. și România.

Iată clasamentul final : 1. F. 
Kreimoser (R. F. Germania) 
14 p. 2. VI. Paznikov (U.R.S.S.) 
14 p. 3. S. Dujev (U.R.S.S.) 
13 p, 4. Gh. Sora (România) 
12 p, 5. C. Voiculescu (Româ
nia) 11 p. I. IOANA — coresp

ÎNTRECERI de carting 
LA CONSTANȚA

Sîmbătă și duminică va avea 
Ioc la Constanța etapa a doua 
a campionatului național de vi
teză la carting. La întreceri 
și-au anunțat prezența peste 100 
de sportivi din toate județele 
țării.

NOILE DIVIZIONARE A, 
LA POPICE

La Mangalia Nord, în stațiunile 
Neptun și Olimp, s-a desiășuiai 
ultimul aci al campionatului de 
calificare pentru Divizia A la po
pice. Din cele 24 de finaliste au 
promovat în primul campionat al 
țării următoarele opt echipe : 
FETE — seria Suci : Voința con
stanța și Olimpia București ; se
ria Nord : Dermagant Tg. Aiureș 
și Record Cluj-Napoca ; BAlEȚi 
— seria Sud : Tehnometal Bucu
rești șl Petrolul Băicoi ; seria 
Nord : C.F.R. Timișoara și Der
magant Tg. Mureș. Clasamentele 
turneului final — FEMININ — 
seria Sud : 1. Voința Constanta 
4 357 p d (In primul joc 2443), 2. 
Olimpia București 4 753 (2367), 3. 
Frigul București 4 758, 4. voința 
Boman 4 632, 5. Dacia Ploiești 
4 636, 6. Carpați Sinaia i 427; se
ri*  Nord : 1. Dermagant Tg. Mu
reș 4 874 (2 413), 2. Record Cluj- 
Napoca 4 713 (2 327), 3. Someșul
Gherla 4 637, 4. Carpați Brașov
4 508, 5. Sticla Tîrnăveni 4 375, 6. 
Comerțul Satu Mare 4113. Mas
culin — seria Sud : Tehnometal 
București 3 755 (4 870), 2. Petrolul 
Băicoi 3 620 (4 845), 3. Cimentul
Medgidia 9 575, 4. Metalul Roman 
Ș 590, 5. Carpați Sinaia 3 581, 6. 
Olimpia Giurgiu 9 570 ; seria 
Nord : L CJ.H. Timișoara 9 921 
(4 775), 2. Dermagant Tg. Mureș 
3 774 (4 810), 3. Industria Sîrmei
Cîmpia Turzli 9 S92, 4. Record 
Cluj-Napoca 9 690, 5. ERO-GEAM 
Mediaș 9631 «. F.Z. Tg. Mureș 9104.

o propunere pentru vacanfn dr.

| LITORALUL MARII NEGRE
NEPTUN, MAMAIA, EFORIE NORD, JUPiTER, 

AURORA, VENUS, SATURN.
și un sfat :
Pentru organizarea vacanței dv. adresați-vă 

oficiilor județene de turism, care dispun în 
aceostă perioadă de bilete pentru odihnă 
in stațiunile de pe litoral, cu cazare in 
hoteluri.

50% reducere pentru transport pe C.F.R. 
la biletele cumpărate de la oficiile județene 
de turism.

12 zile de vacanță la mare = odihnă, 
sănătate, reconfortare. PUBLITURISM

ÎNOT ----------------------------------------- 1

CARE ESTE VALOAREA NOILOR Ri
Mai pu(in de 4 secunde Intre Kornelia Ender și Carmen Bunacii

CICLISM --------------

TINEREȚEA + ISCUSINȚA
Succesul tînărulul dinamovist Traian Sîr

bu în campionatul republican de fond Ia 
ciclism a constituit, fără îndoială, o surpri
ză. Sîrbu are 20 de ani și este la prima 
sa victorie în compania sportivilor seniori, 
iar convingerea noastră este că, pe aceasta, 
o vor urma în curînd și altele.

Cum a ajuns Sîrbu să-și adjudece titlul ? 
Totul a pornit de la evadarea din pluton 
a 8 cicliști, la începutul urcușului pe Fun
data, evadare căreia,, inițial, nimeni din 
caravană nu i-a dat importanță. Cel puțin 
așa se părea ! Cojocaru (Steaua), un recu
noscut cățărător, era liniștit să-i vadă în 
plutonul mare pe principalii săi rivali, di- 
namoviștii V. Teodor și Romașcanu, iar a- 
ceștia erau și ei liniștiți, dar din cu totul 
alte motive : știau că printre cei 8 evadați

TACTICĂ = VICTORIE!
se aflau nu mai puțin de 5 colegi de club 
(Hie Butaru N. Savu, V. Marin, Tr. Sîrbu 
și C. Cîrje) și doar un reprezentant al Ste
lei, C. JBonciu precum și Ion Butaru (Me
talul Plopeni) și I. Paraschiv (Voința Buc.). 
In asemenea condiții, evadații, nestînjeniți» 
și-au făcut cursa...

Meritul mare al lui Sîrbu survine din 
momentul în care a atacat cu curaj și s-a 
desprins de colegii de evadare pe ultimii 
13 km de urcuș, pe serpentinele Poienii 
Brașov. Pe această parte a cursei, Sirbu 
și-a surclasat pur și simplu partenerii de 
întrecere. Urcînd cu o ușurință demnă de 
admirat, tînărul dinamovist a reușit să cîș- 
tige peste 2 minute față de cel de al doilea 
clasat, colegul de club C. Cîrje ’

Gh. ST.

ș AH----------------------------------------------------------------------

MULTE TURNEE, MULȚI MAEȘTRI!
• AMPLIFICAREA ACTIVITĂȚII ARE DREPT REZULTAT CREȘTEREA 

NUMĂRULUI JUCĂTORILOR CU CLASIFICĂRI INTERNAȚIONALE
Două competiții internaționale au ținut 

trează atenția iubitorilor șahului din țara 
noastră în acest foarte bogat sezon estival. 
La Sinaia s-a desfășurat tradiționalul tur
neu internațional feminin al României (o 
întrecere care, de-a lungul anilor, a reunit 
jucătoare din elita șahului mondial), iar la 
Satu Mare, harnica și ambițioasa comisie 
de specialitate locală a reușit (cu -ajutorul 
federației) să organizeze un concurs puter
nic, cu participarea unor, jucători din șase 
țări și cu posibilitatea de a se obține nor
me de maestru internațional.

Turneele amintite ne-au adus satisfacția 
unei bune comportări a șahiștilor români, 
într-o companie selectă (șase maestre in
ternaționale și șase maestre) campioana ță
rii Elisabeta Polihroniade, a ocupat primul 
loc, Ia egalitate cu tinerele, dar foarte va
loroasele jucătoare Petra Feustel (R.D.G.)
— Elo 2 255 — și Lidia Semenova (U.R.S.S.)
— Elo 2 273 Ia 15 iunie 1977, clasată pe 
locurile 7—8 în ierarhia jucătoarelor sovie
tice. Polihroniade a prestat un joc solid, 
sigur, poate puțin prea prudent, dar ea era 
obligată să realizeze 9 puncte pentru a 
nu-și diminua coeficientul Elo. Ceea ce, 
dealtfel, a și reușit. Rezultate bune obțin 
în acest turneu alte două echipiere ale 
Clubului Universitatea București, Lia Bog
dan și Eugenia Ghindă. Lia Bogdan a con
curat multă vreme la primul loc și numai 
două înfrîngeri consecutive (la Feustel și 
Semenova) au scos-o din cursă. Eugenia 
Ghindă a fost o foarte plăcută surpriză 
a turneului. Excelent pregătită teoretic, ea 
este adepta unui șah energic, deschis, fără 
compromisuri. Acest stil trebuie să-i aducă

succese, cu condiția unei mai bune .admi
nistrări- a timpului de gîndire.

La Satu Mare ritmul a fost mai lent, s-a 
jucat prudent, urmărindu-se — în primul 
rind — plafonul de î1/» puncte, normă de 
maestru internațional, pe care îl vizau peste 
jumătate din concurenți. Pînă la urmă, a- 
cest rezultat a fost obținut de Mircea Pav
lov, Mihai Ghindă și concurentul bulgar 
Gheorghiev. Pavlov, deținînd o notă din 
1976, de la București, intră în posesia ti
tlului care urmează să-1 fie atribuit la Con
gresul F.I.D.E. Pentru Ghindă, aflat în 
plină ascensiune, demonstrînd un joc tot 
mai profund, nu va fi prea greu, credem, 
să ia și al doilea galon al acestei clasifi
cări. Consemnînd nota de mare maestru 
obținută de Mihai Șubă în Iugoslavia, aceea 
de maestru internațional realizată de Emil 
Ungureanu la Timișoara și faptul că Va
lentin Stoica așteaptă confirmarea titlului, 
putem trage concluzia că actualul sezon 
este deosebit de fructuos pentru șahiștii 
noștri.

Dealtfel, forța de ansamblu a echipei 
României s-a vădit prin ocuparea acelui 
foarte onorabil loc 4 la turneul final al 
Campionatului european pe echipe, de la 
Moscova.

Sînt, firește, succese care ne bucură, dar 
care — în același timp — obligă mișcarea 
șahistă românească, pe toți slujitorii el. Ii 
obligă la o muncă mal intensă, mal res
ponsabilă, de pregătire, de depistare a ele
mentelor tinere apte să urce repede treptele 
măiestriei.

Valeriu CHiOSE

CONSTITUIREA FEDERAȚIILOR DE SCHI-BIATLON Șl BOB-SANIE
In scopul îmbunătățirii activi

tății unor sporturi de iarnă, Bi
roul Executiv al C.N.E.F.S. a 
aprobat constituirea separată a 
federațiilor de schi-biatlon (pre
ședinte — general maior Marin 
Dragu, secretar — prof. Mircea 
Mihăilescu) și bob-sanie (pre

ROY ** GALAÎ| SAU încheiat 
întrecerile primei ediții a 

„Memorialului Constantin Jelesnccc*.  
Foarte bine orgonizotâ de clubul Du
nărea, competiția s-a bucurat de un 
succes deosebit fl datorită participării 
unor boxeri valoroși din mal multe 
centre pugilistice din tară. Dintre în
vingătorii la seniori ti amintim pe 
Șt. Duminică, S. Tirilă, C. Chiracu 
(B.C. Galați), S. Petrescu, P. Ștefâ-

ședinte — Aurel Bogliici, secre
tar — prof. Petre Focșeneanu). 
In cadrul ședinței de ieri, des
fășurată în prezența tov. gene
ral lt. Marin Dragnea, președin
tele C.N.E.F.S., âu fost stabilile 
obiectivele prioritare care vor 
sta în atenția acestor federații.

nexu (Dunărea;, Fi. Ungureanu (C.S. 
Muscelul). Fe erinipe, concursul c 
lost c.'Și gat dc B.C. Gaiați (la se
ri o .) și Dună.oa Galați (ia juniori), 
(f. S.RiOî'UL — co.esp.).
RLJCîRV ECHIPA LOCOMOTIVA, 
■vwx-JDl campioana noastră la 
juniori, s-a întors din turneul între
prins recent în R.D. Germană. In 
prima partidă, tinerii rugbyști români 
au întîlnit formația Lokomotiv Leipzig 
(echipa de seniori), campioana țării, 
pe care au învins-o cu 22—10. In a 
două întîlnire, care a avut loc tot la 
Leipzig, Locomotiva a jucat împotriva 
selecțioȚvatei orașului, în fapt repre
zentativa R.D.G., cedînd cu 4—10. In 
ultimul meci, din nou victorie : Lo
comotiva — Dyncmo Potsdam 32—16. 
I I IDTE ECHIPA DE LIBERE
LUr,C DINAMO BRAȘOV a
susținut două meciuri amicale în 
compania formației cehoslovace Ruda 
Hvezda Praga. In prima întîlnire, dis
putată la Brașov, gazdele au cîștigat 
cu 6—4. Cea de-a doua partidă a 
fost organizată la Rtșnov. De data 
aceasta, dinamoviștH brașoveni au ob
ținut victoria cu scorul de 7—3. Din
tre sportivii brașoveni, cea mai bună 
comportare au avut-o T. Ene (57 kg), 
I. Acatoș (68 kg), C.. Paraschiv (82 
Lg) și C. Șandru (100 kg), care cu 
realizat cîle două victorii. (C. GRUIA- 
coresp.).

întrecerile campionatelor de înot ale 
seniorilor s-au încheiat cu un bilanț 
semnificativ. In 13 din cele 29 de probe 
au fost stabilite noi recorduri ale țării 
(pe lîngă alte 22, la diverse categorii de 
vîrstă), ponderea aparținînd înotătoare
lor. Faptul este desigur îmbucurător și 
el subliniază progresul continuu al cam
pioanelor noastre, dorința lor de a se 
apropia necontenit de vîrful piramidei. 
Totodată însă, pentru a evita, pericolul 
unei stări de automulțumire, acum cînd 
sportivii se afă în plină perioadă pre
gătitoare, încă departe de punctul de vîrf 
al formei sportive (luna august), am dori 
să trecem noile recorduri prin filtrul exi
gențelor internaționale, pentru a le fixa 
cît mai exact valoarea.

Este cert că dinamovista Carmen Bu- 
naciu (65,29 — 100 m și 2:18,29 — 200 m 
spate) a ajuns în grupul elitei mondiale 
a specialistelor acestui procedeu tehnic. 
Dar campioana recunoaște singură : „Re
zultatele mele mai pot fi îmbunătățite 
chiar în acest an. Nu am un start grozav, 
întoarcerile nu-mi reușesc totdeauna și 
nnmai din aceste elemente mai pot ciști- 
ga o secundă. De recordul lumii, aparți- 
nînd celebrei Kornelia Ender cu 61,51, 
mă mai despart acum 3,78 sec. Aceasta 
înseamnă practic in apă o distanță intre 4 
și 5 metri". Și Anca Mielăuș (5 titluri la 
această ediție) continuă să se situeze 
printre performerele continentale : 64,92 
reprezintă al 7-lea rezultat european la 100 
m delfin, iar 2:20,12 al 6-lea la 200 m 
delfin.

Celelalte recorduri stabilite la această 
ediție de noii campioni nu se înscriu

(Urmare din pag. 1)

din atletism, care poartă nu numai 
răspunderea pregătirii atleților fruntași, 
dar în egală măsură și pe aceea de a 
descoperi, selecta și promova continuu 
performeri. Din păcate, la acest al doilea 
capitol din activitatea antrenorilor, situa
ția, precum se vede, nu este cîtuși de 
puțin roză și, în nici un caz, nu ne poate 
lăsa indiferenți. Ba, dimpotrivă, starea 
necorespunzătoare, veritabil semnal de

„DACIADA" Alte relatări din
DOLJ. La Craiova s-au des

fășurat întrecerile finale la 
triatlon, handbal și volei dotate 
cu „Cupa constructorilor de ma
șini", acțiune inițiată de asoci
ația sportivă „Electroputere", la 
care în etapele de masă au luat 
parte peste 2 500 de tineri ; for
mațiile de volei de la termo
centrala și Combinatul chimic 
Ișalnița, întreprinderea „Elec- 
troputere" și cea de reparații 
auto, de la grupul de unități 
ale industriei locale s-au între
cut pentru „Cupa primăverii" 
la această competiție, în timp 
ce formațiile de handbal ale 
altor întreprinderi și instituții 
au luat parte la întreceri dota
te cu cupele „UCECOM", „Pri
măverii" și „Femina".

VRANCEA. In comuna Vidra 
s-au desfășurat ample manifes-

0 ZI DE DUMINICĂ 
PE BEGA...

(Urmare din pag. 1)

tea_ sportivă a fost și mai bo
gată. Pe lingă tenis de cîmp și 
popice, purtătorii culorilor clu
bului au putut fi văzuți dispu- 
tîndu-și cu multă ardoare in- 
tîietatea pe terenurile de hand
bal, de mini-fotbal, de volei, ca 
și la tenis de masă sau în ba
zinul de înot.

La baza sportivă Tehnometal 
s-a jucat handbal și mini-fot
bal, în cadrul campionatului de 
casă al asociației. Aici, coordo
natorul și organizatorul acestor 
activități, Walter Leonard, fost 
jucător de handbal, este unul 
dintre principalii animatori ai 
activității sportive din cadrul 
asociației. „Oamenii, in general, 
iubesc sportul — ne spune Wal
ter Leonard — și avem datoria 
să le oferim cit mai numeroase 
și variate forme de a se ma
nifesta. „Daciada" este o compe
tiție care a reușit să stirnească 
mult interes la noi și aceasta 
tocmai pe motivul că ea se a- 
dresează deopotrivă tinerilor și 
mai vlrstnicilor. Prin „Daciadă" 
cred că in vara și in toamna 
acestui an vom reuși să angre
năm in întreceri un număr re
cord de membri ai asociației 
noastre sportive..." 

în circuitul marilorl 
ciu, care se dov^a 
craulistă, a ajunsei 
4x100 m liber) și I 
pentru a deveni o I 
acest procedeu ii siil 
sub 59,0 și, respecți 
15 secunde ii lipses<J 
(4:41,79) pentru a col 
finală europeană de I

Am lăsat în mod I 
aprecierea noilor pel 
mai tinere campioanl 
Ploieșteanca se doJ 
excepție al natației 1 
Mihai Mitrofan a mJ 
mai multă forță, iar I 
duri, 5:12,10 la 400 nl 
800 m liber (primul I 
sînt fonțțp rare la I 
obiectivele JfcjaSMja 
Pănulescu șianî^M 
de a începe de pe ac 
pionatelor europene I 
viitor, pentru care ad 
îi deschid perspective 
frumoase. Cu cifre în 
400 m mixt sau 8:55,(J 
ar putea deveni chiar! 
tinentului la junioare

Merită a mai fi su 
rile lui Adrian Horv 
și 2:09,87 — 200 m si 
tător care poate deveni 
european, cu condiția 
cunde la ..sută" ■ și, r 
cunde la 200 m.

ATLETISM AVEH „BĂTRlNI-, DAR UNDE Si
alarmă, trebuie să-i I 
strădaniile pe tehniciel 
de cluburi, pe atleți 'I 
ceva serios și foarte 1 
selecția să nu mai fl 
modă, de campanie, I 
tinuă ; trebuie ca maJ 
de masă să fie mai dl 
asistate dc toți tehnic] 
trebuie ca elevii să fii 
riți la orele de educați] 
lor ; trebuie...

tari sportive. Sute de tineri și 
tinere, elevi, muncitori coopera
tori s-au întrecut la atletism, 
volei, fotbal, trîntă și tenis de 
cîmp. Iată nurpele citorva din
tre cei mai wl£rituoși cîștigători: 
Maricica Enache, Ion Năstase, 
Gheorghe Necula, Ion Burghiu 
(atletism), Maria Lăpuț și To
ma Bărgă (tenis). (V. MANO- 
LIU-coresp.).

MEHEDINȚI. Pe lacul de a- 
cumulare al hidrocentralei „Por
țile de fier" s-au desfășurat'-în
treceri pentru cupa „Drobeta" 
la caiac-canoe, la Drobeta-Tur- 
nu Severin a avut loc faza ju
dețeană a spartachiadei sindica
telor la șah, tenis de masă și

disciplinele finalelor. PreședinȚ 
tele asociației sportive, Corne- 
liu Bristan, este de părere că 
manifestările festivalului au 
trezit o asemenea emulație în 
toate secțiile . Incit -activitatea 
sportivă „trebuie acum progra
mată pe zile și ore. Lucru pe 
care noi, cei care ne-am anga
jat să-1 dezvoltăm pe cit ne 
va sta în putință, pentru că 
iubim sportul, o vom face cu 
plăcere".

Unul dintre cîștigurile cele 
mai mari ale festivalului a fost 
impulsul pe care acesta l-a dat 
practicării gimnasticii la locul 
de muncă. Stimulate de faptul 
că au văzut, pe ecran secvențe 
din această activitate de la 
Tehnoton, întreprinderea de 
confecții, Moldova-tricotaje și 
altele, aproape toate asociațiile 
sportive ieșene care dispun de 
condiții adecvate au trecut la 
introducerea gimnasticii în une
le secții. Profesoarele de edu
cație fizică Neguța Dăian, Ma
ria Zamă, Eugenia Rădulescu, 
Angela Mirza și Maria Vornicii 
s-au angajat, în cadrul festiva
lului, să formeze instructoare. 
Și au reușit atit de bine incit 
ele au fost în măsură să orga
nizeze și un concurs al instruc
toarelor, desfășurat în foaierul 
Sălii sporturilor din Iași. Echi
pate în frumoase halate multi-

de cîmp, lai 
handbal, acțiil 
pele precede™ 
peste 5 000 dl 
ștri și tehnici 
serviciile fund 

„prinderilor șil 
nedințene. I 

SUCEAVA.
levi din llceell 
ceava au dej 
orașului, dupl 
dreptat spjl 
unde au
ti vă
loc demonic 
rilor de gim: 
ștafete, nuny- 
sporti ve.jv'’' 
resp.)

z/ RITMURI PE CODANA INFIfr
(Urmare din pag. 1) £ °IdevăratU
(Urmare din pag. 1)

astfel că 
zonul

e cile
au precitoare 

strație de exer 
tică la locul c 
constituit o m 
pentru instrui 
profesoarele di 
răspunzătoare 
întreprindere.

„Daciada — 
varășul Ion Șo 
președinte al 
și-a pus pccc 
valului și prin 
te intreprindd 
fost amenajate 
rioadă, multe 
Dintre numei 
sc desprinde a 
de construcții 
desfășurării in 
etapelor de nn 
lului cultural-i 
ratelor ieșene" 
jale un teren 
tenis și o por

Duminică 11 
cînd la Ciric < 
vitatea de inch 
întreceri, asist 
primele manifi 
rci ediții. Pent 
zi, o sută de : 
TEROM venisi 
probe din cacj 
polisportiv „Sp



ABSENȚE 
NEMOTIVATE

RDURI?
100 m spate
>rmanțe. Buna- 
£ o talentată 

țR (ștafeta de 
6 (200 m), dar 
ire certă și la 
cesare rezultate 
06,0. Cel puțin 
Wihaelei Costea 
i cu șanse la o 
a liber.
iționat la urmă 
aanțe ale celei 
•inel Pănulescu. 
te un caz de 
nești. Eleva lui 
ascut, a căpătat 
nele sale recor- 
xt și 9:34,76 la 
î mai valoros), 
istă vîrstă.^»Cu 
ta^^a^est an, 
^râu datoria 
pregătirea cam- 
iuniori de anul 
ele ei rezultate 
ntre cele mai 
irul la 5:00,0 la
800 m liber, ea 

mpioană a con- 
L978 !
late și recordu
ri,14 — 100 m 
>), singurul îno- 
mpetitiv pe plan 
.țigării unei se
lectiv^ două se-

Frumoase sînt întrecerile de 
canotaj pe Snagov 1 Din înăl
țimea Turnului de sosire, 
schif urile par asemenea păsă
rilor de apă, cu trupul fin, 
alungit, cu aripi ce vislesc 
grăbit. E pitoresc, e îneîntă- 
tor, dar e... pustiu ! „Tribu
nele" de mult nu mai vi
brează la aceste întreceri. Nu 
au cum ! La ultima Regată 
internațională, bunăoară, or
ganizatorii nu au înregistrat 
nici un spectator. Neplăților, 
desigur, la canotaj intrarea 
fiind liberă. Mă rog, poate 
depărtarea, poate lipsa de 
popularizare a unei astfel de 
competiții care, oricum, a re
unit la start sckifiste din opt 
țări...

Cînd spunem „lipsă de 
popularizare*  nu avem In 
vedere numai acele afișe care, 
de obicei, anunță bucurește
nilor competițiile. Ci, în ca
zul de față, lipsa unei sim
ple tncunoștințări a celor

drîan VASILIU

TINERII ?
:ă să-și dubleze 

pe conducătorii 
cebuie întreprins 
gent. Trebuie ca 

o chestiune de 
o acțiune con- 

sca competițiilor 
și mai stăruitor 

nii atletismului ; 
Imai atent urmă- 
fizică și în afara

udețe
popice, volei și 
e la care în eta- 
e au luat parte 

muncitori, mai- 
:ni, lucrători din 
ionale ale între- 
instituțiilor ^jjc- 
’este 4.000 de e- 
municipiului Su- 
lat prin centrul 

care s-au în- 
idionul „Arini" 
■““•*  o atrac- 

avut 
' 'Ju

din jurul lacului, a tinerilor 
din localitate, a zecilor de 
excursioniști veniți la „Com
plex" sau la „Snagov-Parc". 
Iubitori, desigur, ai spectaco
lului sportiv. Dar avizați l în
științați adică măcar prin- 
tr-un simplu afiș lipit acolo, 
în fața debarcaderului I.C.A.B., 

prin care să se anunțe reu
niunea respectivă. Poate sin
gura mare întrecere din a- 
cest an.

Regretabil este că, la „Re
gată*,  nu s-au înregistrat 
nici prea mulți profesori, an
trenori de canotaj. în afară 
de cîțiva specialiști, mereu 
aceiași, oameni inimoși care 
duc pe umeri greul schlfului 
nostru — majoritatea secții
lor «nautice bucureștene nu 
și-au trimis tehnicienii să ur
mărească, să noteze cite ceva 
de la această importantă 
competiție internațională. Vor 
continua, firește, să predea 
cu același „interes", canota
jul tinerilor, juniorilor care 
pină în prezent nu au ajuns 
în loturi reprezentative de 
seniori.

Acum și canotorii respec
tivi Să fU simbăta pe He
răstrău, cînd la Snagov co
legii își dispută întîietatea în 
compania unor echipaje re
dutabile. a unor schifiste me
daliate la ultimele Jocuri O- 
limpice nu ni se pare a fi 
deloc colegial și nici o dova
dă de interes pentru sportul 
practicat. Dar, să fii chiar pe 
Snagov — indiferent in ce 
tabără — și să nu iei loc în 
tribunele primitoare ale la
cului asta se numește 
NEPĂSARE !

Vasile TOFAN

zentat o demon- 
riții care se prac- 
e muncă, ele au 
indrie deopotrivă 
toare și pentru 
! educație fizică, 
fiecare de cite o

ne-a relevat to- 
rcaru, prim-vice- 
2.J.E.F.S. Iași — 
iea asupra festi- 
aceea că în mul- 
ksi instituții au 
, h> această pe- 
terenuri simple, 

■oasele exemple 
lela al Trustului 
înde, în vederea 
bune condiții a 
să ale „Festiva- 
portiv al sindi- 
►au fost amena- 
de fotbal, 7 de 
carie".

ora 
avut

:iere a
un, 
stări ale viitoa- 
u că, în aceeași 
muncitoare de la 
jră să-și treacă 
rul complexului 
f>rt și sănătate".

prînzului, 
loc festi- 
atractivei 

de fapt, la

I FAȚĂ ÎN FAȚĂ, „ACTORII"
I ULTIMULUI ACT AL SEZONULUI

I
I

Cortina a căzut peste ultima 
reprezentație fotbalistică oficia
lă a sezonului. Să încercăm a-i 
readuce pentru cîteva clipe pe 
o scenă imaginară, în fața cor
tinei, pe actorii finalei și să le 
analizăm comportarea prin pris
ma realizărilor și a nereu
șitelor lor. în ordinea pos
turilor, așadar, PORTARII : 
Boldici și Moraru. Amindoi au 
avut prestații valoroase în ca
drul echipelor respective. Cra- 
ioveanul a arătat un calm dezar
mant' pentru adversari în si
tuațiile critice din fața porții 
sale și a avut intervenții inspi
rate în momente decisive. Mo
raru, la unul din cele mai bune 
meciuri ale sale , din acest sezon, 
are meritul de a fl rezolvat 
extremis cîteva faze de gol 
apărat și un „11“ m), făcînd 
acest fel ca scorul întilnirii 
nu ia proporții.

LINIILE DE FUNDAȘI. A- 
ccea a Universității, Berneanu 
— Tilihoi — Ștefănescu — Pu- 
rima, a fost mai agresivă la 
marcaj, mai mobilă în jumăta
tea proprie de teren, mai acti
vă în faza de atac. A strălucit 
în mod deosebit Ștefănescu, 
care a dat multă limpezime și 
echilibru jocului formației sale. 
Apărarea imediată a bucurește- 
nilor, în formula Anghelini — 
Fl. Marin — Sameș — Vigu, a 
avut o zi slabă în ansamblu, 
comițind grave erori de plasa
ment j
greoi pe spații mari și lăsîn- 
du-se 
individuale 
mici. Doi 
liniei de fund ai echipei mili
tare, Vigu (care a ratat la 0—0 
un „11“ m) și Sameș (care și-a 
lăsat in min. 71 echipa în 10 
oameni) își pot reproșa fiecare 
o însemnată parte de „contri
buție" la nereușita echipei lor.

LINIILE MEDIANE. Aici s-a 
dat, de fapt, bătălia finalei. în 
confruntarea directă a celor trei 
perechi Bcldeanu—Dumitru, Ion 
Ion—Bălăci și lordănescu—Do

In 
(a 
în 
să

și marcaj, mișcîndu-se

surprinsă 
adverse 

dintre componenții

In acțiunile 
pe spații

• CUPA F.R.F. LA JUNIORI. La 
Baia Mare s-au disputat primele 
jocuri din cadrul Cupei F.R.F., grupa 
a V-a. Rezultate înregistrate : Arad
— Cluj-Napoca 1—0 (1—0), Maramureș
— Sălaj 1—0 (1—0), Satu Mare — Ti
miș 2—0 (1—0), Bihor — Bistrita-Nă- 
sâud 1-0 (1-0). (V. SASÂRANU -
coresp.).

BAVARI CiȘTIGA „PREMIUL DE ÎNCERCARE"it

Disputarea „Premiului de încercare"
— ultima confruntare a „patru anilor" 
înaintea derbyulul — s-a soldat cu 
victoria armăsarului Bavari. In urma 
succesului obținut și în special a 
manierei în cane și-a învins adversorii
— G he rase Avram nu l-a solicitat de- 
cît pe ultima parte a parcursului — 
Bavari se anunță un principal can
didat la cîștigarea derbyului. " 
turtle următoare s-au clasat 
inu ne-a plăcut felul în care 
iinat alergarea, deși a fost 
“scuturată- de M. Ștefănescu), 

l(a impresionat revenirea avută după
igalopurile date) șl Răslin, ultimul lă- 
sînd impresia că este mai puțin 
decît s-a crezut. Needificotor a 
curat Haiducel, care — sărind la 
care — o făcut cursă aparte.

REZULTATE TEHNICE : cursa
Suva na (Gh. Tănase) rec. 1:37,8, 2. 
T uri ca, simplu 3, ordinea 16 ; cursa 
a ll-a — Samara (I. Bănică) nec. 
1:38,0, 2. Kola, 3. Heder, simplu 5,

Pe lo
iali na 
o ter- 
serios 
Rondo

bun 
corb 
ple-

ordinea 96, event 35 ; ordinea triplă 
390 ; cursa a lil-a - Melisa (M. Le- 
ontopol) rec. 1:27,6, 2. Maia, simplu 
6, ordinea 25, event 11, triplu cîști- 
gător 578 ; cursa a IV-a — Macrou 
(Gh. Solcan) rec. 1:28,2, 2. Rin, 3. 
Siminica, simplu 4,40, ordinea 19, e- 
vent. 28, ordinea triplă 666 ; cursa a 
V-a — Diatom (Gh. Solcan) rec. 
1:30,2, 2. Sabena, simplu 2,60, ordi
nea 24, event 16 ; cursa a Vl-a — 
Dințura (Gh. Avram) rec. 1:26,4, 2. 
Sipica, 3. Hermafon, simplu 7,70, or
dinea 14, event 16, ordinea triplă 
265 ; cursa a Vll-a — Bavari (Gh. 
Avram) nec. 1:26,3, 2. latina, simplu 
1,40, ordinea 5, event 5, triplu câști
gător 27 ; cursa a Vlll-a — Sirius 
(M. Ștefănescu) rec. 1:25,5, 2. Turei, 
3. Jug, simplu 2,90, ordinea 26, event 
8, ordinea triplă 128 ; cursa a lX-a 
— Melodic (N. Gheorghe) rec. 1:36,0, 
2. Tuzla, simplu 7,90, ordinea 31, e- 
vervt 29. Pariul austriac l-a ridicat la 
suma de 20 482 lei și a fost cîștigat 
de un tichet în valoare de 10 241 lei 
și 50% de 10 combinații a 1 024 lei 
fiecare, (Rezultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SEZONUL MARILOR CÎȘTIGURI

oferite de
„LOZUL VACANȚEI*  — emisiune 

specială limitată
Vă prezentăm cîțiva dintre par

ti cipanții care au cîștigat în ul
tima săptămînă :

Cristea Ștefan din București — 
îo.ooo lei ;

Militaru Constantin din corn. 
Bălești, jud. Gorj — 10.000 lei ;

Iile Vasile din corn. Ștefan cel 
Mare, jud. Ialomița — 10.000 lei ;

Ruscu Marin din corn. Lița, jud. 
Teleorman — 10.000 lei ;

Dulce Vasile din corn. Duda- 
Epureni, jud. Vaslui — 10.000 lei ;

Ciurea Ion din Buzău — 10.000 
Iei ;

Bugariu Vasile din satul Sil- 
vașul de jos. jud. Hunedoara — 
10.000 lei.

„LOZUL VACANȚEI*  v 
sibilitatea să obțineți și 

q Autoturisme „Dacia 
„Skoda S 100“

o Unul sau mai multe . , _ 
în bani din totalul celor peste 
825.000 existence la această 
emisiune.

• Cîștiguri suplimentare — din 
FOND SPECIAL — a căror 
valoare totală se ridică la 
1.670.000 Iei.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 29 IUNIE 1ST 7

cîștiguri

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 25% — autoturism „Da
cia 1300“ și 1 variantă 10% a 
28.000 lei ; cat. 2 : 1.55 a 24.101 lei; 
cat. 3 : 8,65 a 4.319 lei ; cat. 4 : 
33,50 a 1.115 lei ; cat. 5 : 97.10 a 
385 lei : cat. 6 : 2.818,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 77.518 
lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 1 variantă 25% — autotu
rism „Dacia 1300“ ; cat. “ 
a 3.920 lei ; cat. C : 33.10 a 
lei ; cat. D : 1.499,59 a 60 lei ; 
E : 111,40 a 230 lei ; cat. 
2.960.00 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
144.571 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
revenit participantelor Mihai 
leriu din Iași (categoria 1) și 
talia Popescu din București (cate
goria A).

B :

A :

au
Sto-
Na-

nose, craiovenii au cîștigat a- 
proape toate duelurile în pri
mele două !
incontestabil 
să, care și-a 
larg registru
Iaci s-a dovedit un fin atacant- 
apărător, care și-a adus o con
tribuție decisivă în două din 
momentele-cheie ale jocului, în 
timp ce Donose și-a jucat bme 
rolul omului de mare travaliu, 
fără a-și propune să iasă în 
relief. Dincolo, la Steaua, doar 
lordănescu, în prima repriză, a 
evoluat la valoarea sa reală, în 
timp ce Ion Ion a sclipit doar 
de cîteva ori, iar Dumitru n-a 
jucat decît cînd a avut mingea 
La picior și nici atunci sufi
cient de convingător. în sfîrșit, 
LINIILE DE ATAC. La Uni
versitatea, cei „trei CM, 
— Cîrțu — Cămătarii a 
pe un front larg și în 
pe direcția porții. Cîrțu 
în evidență prin varietatea miș
cării fără minge și a execuțiilor 
tehnice. Marcu, cit a jucat în 
prima repriză, a fost sub va
loarea obișnuită, înlocuirea sa 
cu Cămătaru — forțată de îm
prejurări — asigurînd înaintării 
craiovene un plus de vigoare, 
de cutezanță și eficacitate. La

Beldeanu a fost 
un regizor de cla- 
pus în valoare un 
tehnico-tactic, Ba-

Crișan 
activat 
viteză 

a ieșit

Crișan, deși în „poziția Iribar" de la Madrid, ratează o mare 
ocazie...

Steaua, Troi — aproape inexis
tent, Năslasc — fără 
personalitate, Zamfir 
rat de. individualist ___
Aelenei, activ și pe fază, au 
făcut ca acțiunile de atac ale 
bucureștenilor să fie, în gene
ral, lipsite de consistență și 
sterile în zona de finalizare.

Și acum, dacă ar fi să tra
gem linie și să concluzionăm, 
ideea care se desprinde este a- 
ceea a superiorității manifes
tate în ansamblu, pe comparti
mente și chiar individual a ju
cătorilor craiovenî. Ceea ce 
explică victoria meritată a 
Universității Craiova.

Mihai IONESCU

suficientă
— exage- 
și doar

MCI VORBA!

EXPLICAȚIILE UNEI ABSENTE
a u

DE LA FINALA CUPEI
cursul zilei de ieri, nume- 
cititori s-au interesat tele- 
despre cauzele absenței an-

In 
roși 
fonic 
trcnorului Constantin Teașcă de 
pe banca finalei. Ei au conside
rat insuficiente explicațiile apă
rute pină acum în presă, nereu
șind să găsească motivele care 
l-ar fi putut determina pe an
trenorul Universității Craiova de 
a lipsi în cea mai importantă zi 
a echipei sale. In acest 
nc-am adresat
George Vraciu, președintele clu
bului Universitatea Craiova. Iată 
răspunsul primit :

„Recent a1 avut loc o ședință a 
conducerii clubului nostru, 
care au participat o parte 
membri și toți jucătorii. A fost 
prezent și tov. rector Tiberiu Ni
cola. în această ședință, ne-am 
propus să analizăm cauzele re
zultatelor foarte slabe din ultima 
vreme (0—4 la Arad și 0—3 la 
Mureș). Antrenorul Teașcă a 
cut o scurtă prezentare și a 
sistat asupra faptului că unii 
cători nu respectă disciplina 
pregătire, de echipă. El a i 
ținut că ya merge în viilor cu o 
echipă tînără, cerînd scoaterea 
din Iot, fie și temporară, a lui 
Bălăci și Beldeanu. I s-a răspuns 
că aceasta este o hotărîre care 
nu poate fi luată imediat, ci doar 
după convocarea biroului secției. 
Au urmat o serie de discuții, unii 
membri reproșîndu-i antrenorului 
lipsa de tact pedagogic. In fața 
acestei situații, C. Teașcă a pă
răsit ședința. A doua zi am avut 
o nouă discuție. Antrenorul a 
declarat că este afectat după cele 
petrecute la ședință, că are o 
stare de oboseală nervoasă, că îl 
supără rinichii, motiv pentru care 
solicită un concediu medical de

scop,
tov. prof. univ.

la 
din

Tg. 
fă- 
in- 
ju- 

i de 
sus-

odihnă, pină 
Am aprobat 
antrenorul a 
ziere, echipa 
antrenorul secund Deliu, 
pregătit-o foarte serios, 
o atmosferă bună, jucătorii s-au 
ambiționat și, astfel, după bucu
ria finalei, trebuie să vă spun 
că sîntem foarte mulțumiți de a- 
portul antrenorului și al tuturor 
jucătorilor. în cursul dimineții de 
4 iulie, antrenorul Teașcă nu s-a 
prezentat. Am luat legătură tele
fonică. Ne-a felicitat, noi l-am 
felicitat, la rîndul nostru, adău
gind că succesul este 
și al lui. Am căzut 
să-i comunicăm, după 
roului secției, de luni 
— n.r.), dacă e cazul 
vină acum •
în vacanță începînd de luni, 
prînz “ — •
echipă cu două zile înainte 
reluarea pregătirilor. Acestea 
sînt faptele. Au fost o serie de 
fricțiuni, pe care sperăm să le 
depășim, deoarece avem un con
tract pe doi ani. Antrenorul 
Teașcă este un tehnician de va
loare, muncește mult, dar trebuie 
ajutat de colegi, de tehnicieni, 
de presă, pentru a renunța la 
ideea că opiniile lui trebuie în
sușite automat de toată lumea. 
Stilul nostru e diferit. Sîntem de 
partea principiului muncii colec
tive. Nu intervenim niciodată în 
problemele tehnice, dar avem o- 
bligația să intervenim ori de cite 
ori este vorba de problemele pe
dagogiei sportive, ale tactului, ale 
educației, în general. Sperăm că 
antrenorul C. Teașcă va medita 
la toate acestea și va contribui 
la confirmarea succesului obținut 
de echipa noastră în Cupa 
României*.

în ziua de 4 iulie, 
acest concediu. Și 
plecat. Fără întîr- 
a f o >t preluată de 

“ care a 
a creat

bineînțeles 
de acord 

ședința bi- 
seara (ieri 
să mai re- 

jucătorii au intrat 
............................la

sau să se prezinte la 
de

Cu două zile în urmă, s-a disputat 
ultimul meci oficial ol sezonului com- 
petițional 1976/1977 : finala Cupei Ro
mâniei. jncepînd de ieri, jucăto/.’ cu 
intrat în vacanță. O vacanță core nu 
va dura prea mult. Peste aproximativ 
două săptămîni, componenții loturilor 
divizionarelor A și B își vor relua 
pregătirile în vederea noului sezon 
competiționaf.

Dar, nici pină atunci, fotbalul nu 
va fi, în totalitate, în vacanță. Chi
mia Rm. Vîlcea și-a anunțat deja un 
turneu peste hotare, pe care inten
ționează să-l efectueze chiar in a- 
ceste zile. To-t în această săptămînă 
se va da startul pregătirilor celor 
două loturi reprezentative de juniori. 
Primul dintre acestea, cel care va a- 
borda preliminariile Turneului U.E.F.A., 
se va afla la Simeria timp de trei 
săptămîni. In aceeași perioadă, ju
niorii II se vor pregăti în orașul e- 
chipei care a cîștigat titlul la această 
categorie — Tirnăveni.

La 17 Iulie vor 
urma barajului — 
activa, anul viitor, 
fotbalului nostru, 
tîrziu se va reuni 
reprezentativ, 
cea care

fi cunoscute — în 
echipele care vor 
în eșalonul trei al 
O săptămînă mai 
la București lotul 

Echipa „tricolorilor", 
ne-a adus mari satisfacții 

în cele două partide susținute in 
preliminariile C.M.. se va deplasa 
la Poiana Brașov pentru un stagiu 
de pregătire, după care va pleca — 
pină la 14 august — intr-un turneu 
peste hotare.

Prima jumătate a luniF august va 
fi rezervată turneelor peste hotare. 
In afara celui pe care-l vor efectua 
„tricolorii" primei selecționate, și e- 
chipele de juniori se vor deplasa 
peste hotare. Selecționata U.E.F.A. 
'78 se va alinia la startul tradiționa
lei competiții „Turneul Prietenia", iar 
echipa de perspectivă va participa, " 
ca și anul trecut, la turneul de la 
Balaton.

Promovatele In „A“
și retrogradatele din Divizia B

La încheierea campionatului Diviziei 
B, care și-a disputat duminică ulti
ma etapă, in fruntea clasamentelor 
s-au aflat Petrolul Ploiești, C.S. Tîr- 
goviște și Olimpia Satu Mare, care 
vor activa, din toamnă, în Divizia A. 
Ocupantele locurilor 15, 16, 17 și 18 
din fiecare serie au retrogradat în 
Divizia C. Acestea sîn-t : Unirea Foc
șani, C.S.M. Borzești, Minerul Gura 
Humorului, Olimpia Rm. Sărat (seria 
I), Flacăra Automecanica Moreni, Vo
ința București, Ș.N. Oftentța, Tehno- 
metal București (seria a It-a), Sticla 
Turda, Rapid Arad, Ind. sîrmei C. 
Turtii și Minerul Cavnic (seria a 
lll-a).

CLASAMENTELE DIVIZIEI c (seriile I - 5ZI)1
SERIA 1 SERIA A III-A SERIA A V-A

1. C.S. BOTOȘANI 30 20 5 5 78-20 45 1. CARPATI Sin. 30 21 4 5 66 23 46 1. AUTOBUZUL 30 18 11 1 71-13 47
2. Lamin. Roman 30 19 5 6 44-26 43 2. I.R.A. C im pi na 30 20 4 6 66-20 44 2. Un. Tr. Buc. 30 10 7 5 53-27 43
3. Foresta Fălt. 30 15 4 11 43-27 34 3. Chimia Buzău 30 19 3 8 70-24 41 3. T.M. București 30 12 14 4 35-16 38
4. Avintui Frasin 30 15 4 11 50-38 34 4. Poiana Cimp. 30 15 6 9 58-32 36 4. Autom. Buc. 30 15 7 8 43-29 37
5. Mei. Rădăuți 30 15 3 12 65-36 33 5. Petr. Teleajen 30 15 5 10 48-33 35 5. Fl. roșie Buc. 30 11 11 1 37-35 33
6. Met. Botoșani 30 13 7 10 43-30 33 6. Chimia Brazi 30 14 4 12 41-39 32 6. t.C.S.I.M. Buc. 30 10 12 8 42-35 32
7. A.S.A. C-'ung 30 14 4 12 59-42 32 7. Vict. Florești 30 10 10 10 44.34 30 7. Azotul Slobozia 30 13 4 13 41-49 30
8. Dorna V. Dorn. 30 12 6 12 47-49 30 8. Ancora Galați 30 14 2 14 54-46 30 8. Abatorul Buc. 30 9 11 10 32-36 29
9. Cristalul Dor. 30 13 3 14 41-45 29 9. Caraim. Bușt. 30 12 5 13 47-38 29 9. I.O.R. Buc. 30 W 8 12 43-40 28

10. Cimentul Bicaz 30 11 7 12 44-52 29 10. Din. Focșani 30 13 3 14 53-49 29 10. Electron. Buc. 30 10 7 13 38-35 27
11. Cetatea Tg. N. 30 13 2 15 45-66 28 11. Petr. Boldești 30 12 5 13 35-43 29 11. Automat. Buc. 30 9 8 13 33-34 26
12. I.T.A. P. Neamț 30 11 5 14 30-49 27 12. Avint. Mîneciu 30 12 2 16 39-62 26 12. Sirena Buc. 30 10 5 15 30-37 25
13. Bradul Roz nov 30 12 2 16 30_39 26 13. Foresta Gug. 30 9 5 16 36-49 23 13. Avint. Urzicenî 30 8 9 13 29.43 25
14. Progr. Fălticeni 30 8 8 14 25-38 24 14. Luceai. Focș. 30 9 5 16 33-72 23 14. Ș. TAROM 30 7 11 12 27-41 25
15. Drnub. Roman 30 9 5 16 35-56 23 15. Recolta Săh. 30 4 8 18 20-74 16 15. Viit. Chirnogi 30 10 5 15 31-54 25
16. Foresta Mold. 30 3 4 23 20-86 10 16. Metalos. Cal. 30 3 5 22 16-88 11 16. Olimp. Giurgiu 30 3 4 23 24-e5 10

A promovat în divizia B C.S. Bato- A promovat în Divizia B Car păți A promovat în Divizia B Autobuzul
suni, cu retrogradat Danubiana Ro- Sinaia, au retrogradat Recolta Săhă- București, au retrogradat Viitorul
man și Foresta Moldovița. terii și Meialosport Galați. Chirnogi șt Olimpia Giurgiu.

SERIA A ll-A SERIA A IV-A SERIA A VI-A

1. VIITORUL Vaslui 30 20 3 7 64-23 43 1. S.C. TULCEA 30 19 8 3 64-20 46 1. MUSCELUL 30 20 5 5 77-22 45
2. Eng. Gh. Gh. Dej 30 18 5 7 59-26 41 2. Progr. Brăila 30 20 5 5 61-24 45 2. Petr. Tirgoviște 30 16 6 8 53-35 38
3. Chim. Mărăș. 30 17 6 7 54-36 40 3. Cim Medgidia 30 18 4 8 75-37 40 3. Metalul Mija 30 15 7 8 56-33 37
4. Petr. Moinești 30 15 7 8 49-29 37 4. Unir. Ir. Br. 30 16 8 6 54.33 40 4. Cc.cia Pitești 30 13 8 9 50-37 34
5. Letca Bacău 30 15 6 9 61-33 36 5. Dunărea Tui. 30 15 4 11 50-26 34 5. Petr. Videle 30 14 6 10 47-29 34
6. Constr. lași 30 16 3 11 52-37 35 6. IMU Medgidia 30 f1 11 8 39-30 33 6. Progr. Corabia 30 15 4 11 43-43 34
7. Constr. Vaslui 30 15 2 13 30-32 32 7. Unirea Efcrie 30 14 4 12 34-33 32 7. Viii. Scornicești 30 12 8 10 47-44 32
8. Min. Comănești 30 14 3 13 55-41 31 8. Dun. C-vodă 30 14 3 13 38-44 31 8. Rova Roștari 30 13 4 13 36-39 30
9. P.ulm. Btrfad 30 11 8 11 32.40 30 9 Vict. Tcndârei 30 13 4 13 46-48 30 9. Cimentul Fierți 30 12 5 13 ^8-40 29

10. Pcrtiz, Bacău 30 13 3 14 31-42 29 10. Marina Mang. 30 10 7 13 41.59 27 10. Cetatea Tr. M. 30 9 9 12 45.46 27
11. Oiluz Tg Ocna 30 12 3 15 34-43 27 ,11. Dacia Un. Br- 30 10 6 14 32-38 26 11. Chimia Găești 30 10 6 14 41-43 26
12. Nicolina Ieși 30 9 4 17 31-43 22 12. Min. Măc’r. 30 11 3 16 29-51 25 12. Rec. Stoicănești 30 9 8 13 35-55 26
13. Petr Dărman. 30 7 8 15 31-61 22 13. Electrica C-ța 30 9 5 16 35-37 23 13. Progr. Pucioasa 30 9 7 14 40-56 25
14. Tepro lași 30 9 3 18 30-48 21 14. Autob. Făurei 30 7 6 17 30-53 20 14. Constr. Pitești 30 9 7 14 38-57 25
15. Hușana Huși 30 7 4 19 33-75 18 15. Ș.N. Constanța 30 7 5 13 23-48 19 15. Răs. Caracal 30 8 9 13 24-47 25
16. Textila Buhuși 30 7 2 21 25.57 16 16. Gloria P. Aibă 30 3 3 24 20.80 9 16. Oțelul Tg.-viște 30 5 3 22 31-65 13

A promovat în 1Divizia B Viitorul A promovat în Divizia B S.C. Tul- A promovat în Divizia B Muscelul
Vaslui, au retrogradat Huța na Huși cea, au retrogradat Ș.N. Constanța Cimpulung Muscel, au ret rog redat
și Textila Buhuși. și Gloria Poarta Albă. Răsăritul Caracc.l și Oțelul Tîrgoviște.



UN JUNIOR DOBOARĂ RECORDUL MONDIAL
LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME! Vladimir iașccnKo (U.R.S.S.) —

2.J3 m, la RicUmond

AHe rezultate din concursuri internaționale
în cadrul concursului desfă

șurat la Riga, atletul sovietic 
Aleksandr Grebeniuk a stabilit 
un nou record european la de
catlon, cu un total de 8 478 
puncte. Vechiul record era de 
8 454 puncte și aparținea com
patriotului său Nikolai Avilov.

Iată rezultatele obținute de 
Aleksandr Grebeniuk în cele 
zece probe : 100 m — 10,7 ; să
ritura în lungime — 7,12 ; arun
carea greutății — 15,50 m ; să
ritura în înălțime — 2,02 m ; 
400 m — 48,8 ; 110 m garduri — 
14,3 ; aruncarea discului — 45,52 
m ; săritura cu prăjina — 4,70 
m : aruncarea suliței — 71,52 m; 
1500 m — 4:27,3.

SELECȚIE PENTRU FORMAREA REPREZENTATIVEI AFRICII 
ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA „CUPA MONDIALĂ*

Nu cu mult timp în urmă 
s-a stabilit ca selecția pentru 
echipa care va reprezenta con
tinentul african la prima ediție 
a „Cupei Mondiale*  la atletism 
să se efectueze în zilele de 12 
șt 13 august la Tunis, unde va 
avea loc un mare concurs atle
tic. Primul clasat la fiecare 
probă va fi reținut în echipă.

Retrospectiva Wimbledon '77

CAMPIONII TENISULUI CONTINENTAL
REZISTĂ PE POZIȚIILE DE VÎRF

Pentru noi, ediția centenară a 
Wimbledonului rămîne în amin
tire mai cu seamă prin acele 
două puncte de reper, contra
stante \ între ele, privind evo
luția tenismanilor români în în
trecere. Mai întii, înfrîngerea 
lui Ilie Năstase în fața campio
nului zilei, Bjorn Borg. Insuc
ces reeditat, dar pe care nu-1 
putem accepta ca fiind ultimul 
cuvînt în confruntările dintre 
cei doi jucători. Viitorul ne re
zervă. poate, încă unele sur
prize. A venit apoi știrea re
confortantă a unui succes ro
mânesc în proba „speranțelor*  
din turneul londonez. Andrei 
Dirzu a urcat pe podiumul de 
premiere a juniorilor (pînă la 
18 ani), calificîndu-se în semi
finale. Este o confirmare a va
lorii talentatului reprezentant al 
noii generații de jucători care 
se ridică pe terenurile noastre. 
Și o promisiune pentru asigu
rarea acelui atît de dorit 
„schimb de mîine*  în eșalonul 
fruntaș al tenisului autohton. 
După ce. la începutul anului, 
Dîrzu se afirmase (alături de și 
mai_ tînărul său coechipier FI. 
Segărceanu, de 16 ani) în seria 
de turnee din Florida și Coasta 
Caraibilor, iată-1 remareîndu-se 
din nou. într-o întrecere care 
înmănunchea nume deja cunos
cute ca Van Winitsky, E. Telt- 
scher, P. Portes. Este, repetăm, 
un rezultat valoros și reconfor
tant.

■fr
„Finala finalelor*  — așa cum 

era anunțată întîlnirea dintre 
Bjorn Borg și Jimmy Connors 
— și-a meritat pe deplin afi
șul. Această ciocnire dintre ex
ponents cei mai autorizați al 
tenisului în forță, necruțător, 
ai efortului cheltuit fără mena
jamente de-a lungul unei în
tregi partide, s-a situat într-a- 
devăr la înălțirne. Cei doi au 
oferit sumumul de spectacol ce 
se poate pretinde de la o ase
menea manieră de joc in care

Cu prilejul tradiționalului 
meci internațional amical de 
atletism dintre echipele de ju
niori ale S.U.A. și U.R.S.S., 
desfășurat în acest an la Rich
mond (Virginia), sportivul so
vietic Vladimir Iașcenko a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de săritură în înălțime, 
cu excelentul rezultat de 2,33 m. 
Vechiul record era de 2,32 m 
și aparținea, din anul 1976, atle
tului american Dwight Stones.

Student al Institutului de 
cultură fizică și sport din Kiev, 
născut în 1959, Vladimir Iașcen
ko (1,92 m înălțime și 79 kg 
greutate) s-a dovedit în acest 
concurs un demn urmaș al ce

la cadrul concursului inter
național de la Dusseldorf, spor
tiva engleză Tessa Sanderson a 
stabilit un nou record național 
în proba de aruncare a suliței, 
cu 64,42 m.

Alte rezultate : masculin: 
100 m — Jones (S.U.A.) 10,25 ; 
400 m — Hofmeister (R.F. Ger
mania) 45,54 ; aruncarea greu
tății — Komar (Polonia) 20,53 
m ; săritura în înălțime — Ko- 
tinek (S.U.A.) 2,25 m ; feminin: 
100 m — Annegret Richter (R.F. 
Germania) 11,33 ; săritura în 
lungime — Jarmila Nygrynova 
(Cehoslovacia) 6,43 m ; 800 m 
— Elzbieta Katolik (Polonia) 
2:00,8.

Interesant este că participarea 
la acest concurs de selecție se 
va face pe baza unor invitații, 
fiind astfel alcătuită o listă de 
peste 100 de atleți și atlete din 
19 țări africane.

Printre cei invitați se numă
ră cunoscuții atlețF Filbert Bay! 
(Tanzania). Mike Boit (Kenya), 
John Aki Bua (Uganda).

inventivitatea este practic ab
sentă, iar schemele mecanic*  
devin atotstăpine. Borg acțio
nează ca un automat (bine pro
gramat, e drept), cu foarte mid 
abateri de la stereotipul miș
cărilor fixate dinainte. Connors 
îl depășește doar cu puțin în 
gîndlrea tactică. Amlndoi se 
concentrează, se mobilizează, 
dar nu lasă curs liber fante
ziei. Așa cere — dealtfel — 
însuși terenul rapid, acolo unde

• „Finala finalelor" disputat! 
la cota maximă • Va clștlga 

Borg șl la Forest Hills ?
• Promisiuni pentru schimbul

nostru de mîine

orice improvizație poate să cos
te scump. Forța brațului și iu
țeala privirii contează în pri
mul rînd.

Ceea ce face frumusețea ade
vărată a tenisului, anume con
strucția tactică a unui schimb 
de mingi, creativitatea în joc. 
nu se poate vedea prea des la 
Wimbledon. Pentru aceasta este 
nevoie de un teren mai lent, 
unde „bombardamentul*  cu 
mingi scade firesc din inten
sitate și lasă loc măiestriei în 
conducerea partidei, fineților de 
execuție. De aceea, este Intere
sant de văzut dacă, repetată la 
Forest Hills-ul viitor (pe noua 
zgură verde a terenurilor new- 
yorkeze). o asemenea finală va 
avea același rezultat Poate că 
și acolo Borg va fi avantajat, 
fiindcă mingile sale din defen
sivă vor reveni mai mult în 
joc. Este posibil. Dar. un alt 
argument ar fi acela că. sîm- 

lebrulul său compatriot Valeri 
Brumei, realizînd excepționalul 
său record din prima încercare. 
Adept al stilului cu „rostogolire 
ventrală*,  noul recordman al 
lumii a declarat că a început 
să practice proba sa favorită în 
acest stil și nu are de gînd să 
renunțe la el nici în viitor. Pînă 
în prezent cel mai bun rezul
tat obținut de Vladimir Iaș
cenko era 2,27 m, realizat la 
începutul acestui sezon, într-un 
concurs disputat la Moscova.

Alte rezultate : 200 m — Mc
Donald (S.U.A.) 21.26 ; arunca
rea discului — Dumcev 
(U.R.S.S.) 58,22 m ; 400 m gar
duri — Lankford (S.U.A.) 50,52; 
800 m — Olga Ciohina 
(U.R.S.S.) 2:03,85 ; săritura în 
înălțime, fete —Sharon Burrill 
(S.U.A.) 1,83 m.

Meciul s-a încheiat cu scorul 
general de 214—163 puncte în 
favoarea sportivilor americani.

Azi, la Zurich, tragerea Ia sorți In cupele europene

128 DE ECHIPE
Abia s-a încheiat sezonul 

fotbalistic internațional — in
trat acum într-o scurtă va
canță de vară — și iată că 
atenția iubitorilor de fotbal de 
pe continent se va îndrepta 
— chiar azi — spre noile ediții 
ale cupelor europene. Este 
vorba de tragerea la sorți a 
meciurilor din cupele europe
ne, care va avea loe, la ZQrich, 
astăzi, cînd vom afla adversa
rele din primul tur ale echipe
lor noastre înscrise în compe
tiții : DINAMO BUCUREȘTI 
în C.C.E. ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA în Cupa cupelor, 
STEAUA și A.S.A. TG. MUREȘ 
In Cupa U.E.F.A.

La startul noii ediții. In cele 
3 mari întreceri — după cum 
ne comunică prin telex secre- 

băta trecută, Connors s-a epui
zat prin atacurile sale fulguran
te, cu care căuta să-1 lase cit 
mai puțin pe Borg în acțiune. 
Jocul de regularitate al sue
dezului, iuțit pe gazon, devine 
dezastruos pentru oricine. A 
fost și pentru Hie Năstase. Pe 
zgură, însă, atacul se poate mai 
judicios pregăti și va fi mai 
puțin riscant.

Sînt simple speculații teore
tice, desigur. Practica partidei 
poate fi, în multe privințe, di
ferită de acestea. Să ne gîndim 
că și sîmbătă Connors a fost 
la un pas de victorie și dacă 
nu lăsa un al doilea break de 
la 40—15 șl avantaj pentru si
ne — in setul decisiv — reve
nirea sa de 4 ghemuri la rînd 
l-ar fi adus, foarte probabil, 
succesul dorit. Jocul între ad
versari atît de apropiați ca va
loare are imponderabile care 
pot schimba uneori un rezultat 
aparent fixat.

★
Succesul lui Borg relansează 

tenisul european, în fața aflu
xului crescînd al jucătorilor de 
dincolo de Ocean. Au fost 47 
de americani la start, 8 în op
timi de finală, 4 în „sferturi*,  
trei în semifinale. Ultimul și 
cel mai reprezentativ dintre ei 
a pierdut în finală. Școala con
tinentală, mal puțin productivă, 
se apără prin valorile sale de 
vîrf. Iată că Jimmy Connors, 
campionul mondial „indoor*  
(versiunea WCT), pierde în a- 
ceastă primă jumătate a sezo
nului două mari finale : cea 
de la Las Vegas, în „Cupa Cha- 
llenge*.  cîștigatâ de Ilie Năs
tase, iar acum la Wimbledon, în 
fața lui Bjorn Borg.

Alte puncte de reper, care 
ne pot ghida în labirintul atît 
de complicat al tenisului de azi. 
Cel care și-a sărbătorit cente
narul de competiții prin avan
sul extrem de spectaculos al 
tinerelor rachete.

Radu VOIA

BASCHETBALISTELE 
PE LOCUL 2 ÎN

PRAG A, 4 (Agerpres). — Se
lecționata României s-a clasat 
pe locul 2 în competiția inter
națională de baschet pentru 
echipe de junioare „Cupa Prie
tenia*,  desfășurată în localita
tea cehoslovacă Pelhrimov.

In ultimele două meciuri 
susținute, tinerele baschetbalis
te românce au învins cu 92—48 
(49—23) formația Cubei și au 
cî.știgat cu scorul de 97—88 
(54—33) In fața reprezentatl-

CANOIȘTII ROMANI LA BRANDENBURG
BERLIN, 4 (Agerpres). — 

Sportivul român Gheorghe Titu 
a ocupat locul 3, cu timpul d*  
1:58,6, în proba de canoe simplu 
— 5000 m din cadrul concursu
lui internațional desfășurat la 
Brandenburg (R. D. Germană). 
Victoria în această probă a re
venit Iul Wlchmann (Ungaria)

ÎN CURSA CELOR 
tariaiul U.F..F.A. — sini înscri
se 128 de echipe : 31 In Cupa 
campionilor ; 33 In Cupa cu
pelor și 64 in Cupa U.E.F.A.

Majoritatea formațiilor sînt 
cunoscute de iubitorii fotbalu
lui nostru : fie că au jucat In 
țară, fie prin intermediul te- 
leviziurtii. Spațiul nu ne per
mite să publicăm lista comple
tă a participantelor șl de aceea 
ne vom rezuma doar la înșl- 
rarea cîtorva. Dealtfel, în nu
mărul nostru de mîine vom 
publica întreg programul pri
mului tur (14 și 28 septem
brie). Iată, așadar, cîteva nume 
In C.C.E. (între paranteze fi
gurează numărul participări
lor) : Torpedo Moscova (2), 
Steaua roșie Belgrad (10), 
Dukla Fraga (8), Dynamo 
Dresda (4), Levski Spartak 
Sofia (4), Vasas Budapesta (6), 
Slask Wroclaw (1), Ajax Ams
terdam (10), Celtic Glasgow 
(10), Nantes (4), Panathinaikos 
Alena (9), Borussia MSnchen- 
gladbach (5), F.C, Liverpool 
(5), Juventus Torino, (8), 
Halmstad (1), F. C. Basel (6), 
Trabzonspor (2), Glentoran 
Belfast (5), Benfica Lisabona 
(16) etc.

Meciuri internaționale
ARGENTINA — IUGOSLAVIA 1-0

La Buenos Aires, întîlnirea 
amicală dintre selecționatele 
Argentinei și Iugoslaviei s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea gazdelor, 
prin golul marcat de Passa- 
rella (min. 32) din 11 m., in 
urma unul fault comis asupra 
lui Houseman.

Echipa iugoslavă a avut o 
singură ocazie de a înscrie, 
cînd șutul lui Hukicl (min. 5) 
a fost evitat de un fundaș ar- 
gentinean care a trimis balo
nul în corner.

Au jucat formațiile : Iugo
slavia : Katallnlci — Muzinid, 
Stajkovid, Vujkov, Raskovici, 
Bogdan, Hukicl (Sa vi ci), Kajec, 
Zavicicl (Petrovici), Zungul, 
Surjak (Georgevlci) ; Argenti
na : Baley — Tarantini, Ol
guin, Passarella, Carrascosa,

TELEX * TELEX • TELEX
AUTO • „Marele premiu al 

Franței*,  disputat la Dijon, a fost 
cîștigat de Mario Andretti, care 
a parcurs 304 km în lh 39:40,0 
(medie orară 183,006 km). Locu
rile următoare au fost ocupate 
tn ordine de John Watson șl Ja
mes Hunt Niki Lauda s-a clasat 
pe locul 5. tn urma acestor re
zultate, în clasamentul general al 
campionatului, mondial pe primul 
loc a trecut Nikl Lauda — 33 p, 
urmat de Mario Andretti — 32 p.

CICLISM • Turul Iugoslaviei 
s-a încheiat la Skoplie cu victo
ria sovieticului Gusiatnlkov, ur
mat de Bodler (Franța), Averin 
(U.R.S.S.) șl Fagerlund (Suedia), 
în clasamentul general pe echipe 
pe primul loc s-a situat selec
ționata U.R.S.S., urmată de for
mațiile Suediei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Franței șl Poloniei. 
• Cea de a 3-a etapă a Turului 
Franței (Oloron-Vitoria) a reve
nit spaniolului Josâ Nazabal (248 
km tn 7h 35:38,0). Lider al cla

NOASTRE JUNIOARE 
„CUPA PRIETENIA* 4
vei Bulgariei. Alte rezultate 1 
U.R.S.S. — Ungaria 84—52 (41 — 
28) ; Bulgaria — Cehoslovacia 
77—73 (44—35) ; Polonia — Cu
ba 71—67 (32—30).

Iată clasamentul final al com
petiției : 1. U.R.S.S. — 12 p 1 
X România — 11 p ; 3. Un
garia — 10 p ; 4. Cuba — 8 p j 
5. Bulgaria — 8 p; 8. Ceho
slovacia — 7 p ; 7. Polonia — 
T P.

— 1:57,9, urmat de coechipierul 
său Hajdu — 1:58,X Tot pe 
locul 3 s-a clasat șl echipajul 
român Gheorghe Titu—Ion Ha- 
pel în proba de canoe dublu, cu 
timpul de 1:51,8, după echipa
jele Zoltan — Vaskutti (Ungaria)
— 1:48,9 șl Tode—Gebert (R.D. 
Germană) — 1:50,X

TREI COMPETIȚII
în Cupa cupelor figurează 

de data aceasta — spre deose
bire de alte ediții — echipe 
foarte bune. Vom cita doar cî
teva : Manchester United, F.C 
Kotn, Hamburger S.V., S.C. 
Anderlecht, Glasgow Ranger*,  
Betis Sevilla, Twente Ensche
de, Hajduk Split, Lokomotive 
Leipzig, A. C. Milan, Cardiff 
City, Diosgyor ș.a.

In fine, dintre cele 84 de 
participante în Cupa U.E.F.A^ 
cităm formațiile engleze (Man
chester City, Ipswich, Aston 
Villa, Newcastle), cele vest- 
germane (Eintracht Braunsch
weig, Eintracht Frankfurt pe 
Main, Bayern MUnchen, Schal
ke 04), cele italiene (Torino, 
Fiorentina, Inter,’ Lazio), cele 
spaniole (F. C. Barcelona, A- 
thletie Bilbao, Las Palmas). 
Printre alte echipe de certă 
valoare se mai numără Dinamo 
Kiev, Dinamo Tbilisi, Diname 
Zagreb, Ujpestl Dozsa, Fereno- 
văros Budapesta, Ț.S.K.A. So
fia, Standard Lifege, R.W.D. 
Molembeek, Sporting Lisabona, 
Boavista Porto, F. C. Zărich, 
Gornik Zabrze etc. ;

Ardiles, Valvan, Villa (Bocchî- 
ni). Houseman, Daque (Trosse- 
ro), Ortlz.

★
• Selecționata Franței a jucat 

la Belo Horizonte eu formația 
Atletico Mineiro, de care a fost 
Învinsă cu 3—1 (0—0), prin go
lurile marcate de Reinal 
(min. 53), Marcinho (min. 74) 
și Alfredo (min. 77), respectiv 
Trăsor (min. 72).

• La Tunis au continuat în
trecerile din grupele prelimi
nare A și C ale primului 
pionat mondial de junio 
Grupa A : Franța — Mexl
1— 1, Tunisia — Spania 1—0 
grupa C : Iran — Coasta da 
Fildeș 3—0, Brazilia — Italia
2— 0. Selecționatele Mexicului 
șl Braziliei îșl vor disputa una 
dintre semifinalele competiției.'

• In finala „Cupei Italiei*  a 
A. C. Milan — Internazionale 
2—0 (0—0). Au marcat Maldera 
șl Braglia.

samentului general se mențin*  
vest-germanul Dietrich Thurau.

GIMNASTICA a La sflrșltul 
lunii august se va desfășura la 
Osaka un concurs internațional 
la care au fost invitate tlnera 
sportive din România, Canada, 
U.R.S.S., Gehoslovacia, S.U.A.» 
Ungaria și R.F. Germania.

NATAȚIE • In prima zi a cam
pionatelor U.R.S.S., care se des
fășoară la Dnepropetrovsk, au 
fost stabilite trei noi recorduri 
unionale : Vladimir Tarasov — 
2:20,60 la 200 m bras, Aleksandr 
Manaclnskl — 56,51 la 100 m flu
ture și Olga Klevaklna — 57,62 
Ia 100 m liber.

VOLEI • în primul meci al 
turneului pe care-1 întreprinde 
în Japonia selecționata masculină 
a U.R.S.S. a întrecut cu scorul d« 
3—2 (15—10. 15—6, 10—15, 17—19,
16—14) reprezentativa țăril-gazdă.


