
VIE Șl DEPLINA SATISFACȚIE, 
APROBARE UNANIMĂ PENTRU 

STRĂLUCITELE REZULTATE AIE VIZITEI 
ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
h ȚARI SOCttllSIf Oh Mi

Comuniștii, toți cetățenii pa
triei dau o înaltă apreciere re
zultatelor vizitei pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a întreprins-o în țări socialiste 
din Asia, In telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, comitete 
județene de partid, organizații 
de masă, ministere se exprimă 
vibranta aprobare, unanima și 
înalta apreciere a întregului 
nostru popor pentru strălucitele 
rezultate ale noii solii de pace, 
prietenie și solidaritate a secre
tarului general al partidului 
nostru. Documentele semnate, 
acordurile încheiate exprimă in 
mod elocvent realismul politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, în consens deplin cu reali
tățile lumii contemporane, cu 
voința de pace șî progres a în
tregii omeniri.

Vizita întreprinsă în Repu
blica Populară Chineză, Repu
blica Populară Democrată 
reeană, Republica 
Vietnam, Republica Democrată 
Populară Laos și 
Democrată s-a transformat in
tr-o adevărată sărbătoare a prie
teniei intre popoare, scoțînd încă 
o dată in relief stima și pre
țuirea de care se bucură to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea pusă în sluj
ba poporului român, a bunăstă
rii și fericirii sale, in slujba 
socialismului, păcii și progre
sului in lume. Se subliniază că 
aceste vizite se înscriu cu litere 
de aur în cronica internațională 
a acestor ani, atestind încă o 
dată excepționala activitate de 
revoluționar înflăcărat, de mi
litant consecvent pentru edifi
carea unei lumi a înțelegerii și 
colaborării multilaterale, a secre
tarului general al partidului 
nostru. Militind pentru înteme
ierea relațiilor dintre state pe 
principiile respectării indepen
denței și suveranității națio
nale, avantajului reciproc, ega
lității și neamestecului in tre
burile interne, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale 
și instaurarea unei noi ordini 
economice șl politice in lume, 
intr-un climat de etică și echi
tate internațională, tovarășul

Co-
Socialistă

Kampuchia

Nicolae Ceaușescu 
că o ilustră pagină 
aur a prestigiului și consecven
ței militante a permanenței ro
mânești in lume.

Expresie elocventă a pre
ocupării statornice a partidului 
și statului nostru pentru lăr
girea pe multiple planuri a re
lațiilor de prietenie ou toate ță
rile socialiste, a grijii pentru 
dezvoltarea continuă a priete
niei și solidarității dintre țările 
socialiste, pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, această 
vizită se înscrie ca o confir
mare strălucită a consecvenței 
eu care secretarul general al 
partidului nostru, președintele 
Republicii militează pentru 
creșterea prestigiului și influ
enței socialismului in lume.

Se exprimă vibranta emoție 
șl nemărginita bucurie a între
gului nostru popor pentru am
plele manifestări de stimă și 
respect cu care a fost intimpi- 
nat pretutindeni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tele aprecieri pe care persona
lități de vază din țările vizitate 
le-au exprimat Ia adresa pre
ședintelui nostru.

Intr-o impresionantă unani
mitate, în telegrame se expri
mă mîndria oamenilor muncii 
din patria noastră, a întregului 
popor pentru strălucitul exem
plu pe care primul bărbat al 
țării, conducătorul iubit și sti
mat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl oferă națiunii 
noastre, pentru clarviziunea și 
înțelepciunea cu care conduce 
destinele României socialiste, 
în același timp, se exprimă ho- 
tărirea fermă a tuturor oameni
lor muncii — români, naghiari. 
germani și de alte naționalități 
— de a munci fără preget, de 
a face totul, sub conducerea 
partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea hotăririlor Congre
sului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Co
munist Român, a orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului pentru în
tărirea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate inter
națională ale poporului român 
cn popoarele țărilor vizitate, 
pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii, al progresului și 
înțelegerii internaționale.
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Ieri, la Sofia, 1-1, cu selecționata de fotbal a Bulgariei

REZULTAT MULȚUMITOR AL ECHIPEI NOASTRE 
CALIFICATĂ ÎN FINALA CUPEI BALCANICE

SOFIA, 31 (prin telefon). Re
prezentativa de fotbal a Româ
niei a terminat neînvinsă jocu
rile din cadrul seriei a II-a a 
Cupei balcanice. In ultima par
tidă din prima fază a compe
tiției, naționala noastră a ter
minat la egalitate 1—1 (1—1) 
cu formația gazdă. Jocul, dispu
tat pe stadionul Vasil Levski, 
în fata a 15 000 spectatori, intra 
care 1000 de turiști români, a 
prezentat un echilibru pronun
țat în prima parte, iar In a doua 
repriză, prin retragerea în apă
rare a selecționatei noastre si

prin renunțarea, în bună parte. 
Ia jocul combinativ. fotbaliștii 
bulgari au avut mai mult ini
țiativa. Elementul cel mai pozi
tiv din comportarea reprezenta
tivei noastre îl constituie ran
damentul bun al apărării, care 
a făcut fată cu destul succes 
deselor solicitări la care a fost 
supusă de adversari. Trebuie, 
de asemenea, subliniată presta
ția din prima repriză a între
gii echipe, care a atacat cu mal 
multă convingere și cu destulă 
precizie în finalizare (o dova
dă : raportul șuturilor pe spa-

țiul porții este favorabil jucă
torilor noștri ; 5—4). Mai notăm 
că după obținerea egalării re
prezentativa română a dominat, 
a terminat bine repriza și nu 
a lipsit mult ca să ia condu
cerea. Cu atit mai surprinză
toare a fost renunțarea la ofen
sivă in partea a doua a meciu
lui. retragerea pe exagerate 
poziții defensive. O oarecare 
consolidare a jocului echipei

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a.)

Primele finale

ale „DACIADEI“ 
la canotaj

La prima lor apariție

X

UN CONCURS DE VALOARE
CU MULTE SURPRIZE PLĂCUTE

6'tcidlâ, tinerele .worth c de la Viitorul au dominat întrecerile

Sanda Toma șt OlgaPrimul campionat
la 2 visle

primul titlu pentru 
Homeghi

Cele mai bune canotoare ale 
tării și-au disputat ieri la Sna- 
gov — pe o vreme admirabilă 
— titlurile primei ediții a com
petiției naționale „Daciada“. în
treceri care au coincis și cu 
campionatele republicane indi
viduale. Excelenta organizare a 
concursului, condițiile propice

precum și foarte buna 
a marii majorități a

ZIUA COPIILOR NOȘTRI CU OCHII STROPI DE SOARE
Zi însorită — în acest 

pricios sfîrșit de mai —, 
cu soare călduț, cu ușoare 
dieri de vint ce se joacă 
frunzișul plopilor 
splendidei baze _______
F.R.B.-ului. Astăzi, gazonul te
renului de fotbal, dreptunghiu
rile de zgură roșie tușate proas
păt și pista de alergări și co
vorul de iarbă din umbra po
milor au fost dăruite copiilor. 
Copii, mai mici și mai mări
șori, copii imbrăcați in tricoturi 
albe, și roșii, și albastre, chiar 
șt cei mai mici in ținută de 
sport, intr-o revărsare a zbur
dălniciei, ca fețe scăldate in 
Zumind și ochii numai stropi de 
soare.

Este una din zilele „Dacia- 
dei* copiilor din Sectorul 3 al 
Capitalei, din cartierul-oraș 
Pantelimon și, cu deosebire, a 
copiilor celor ce muncesc la 
F.R.B. Mai intii intră in „scenă* 
iubitorii balonului rotund, an
grenați intr-o splendidă competi
ție „Cupa micul fotbalist*, des
chisă elevilor din clasele IV— 
VI. Au fost 20 de echipe ți 
iată-i acum ajunși la penulti
mul act. Se intilnesc echipele 
școlilor generale nr. 66 și nr. 
61 ți ale școlilor generale nr. 
5fi și nr. 46. Jocul e incins, 
galeriile sini aprinse, profesorii 
Elena Godorogea, Constantin 
Albuș, Constantin Alcxandrescu 
și Mihai Boerescu au emoții 
mai mari decit elevii. Cui ti

ca
zi 
a- 
în 

din jurul 
sportive a

...Șl CE MAI INSEAMNA ÎNTRECERE ? 
ÎNSEAMNĂ SA FII HARNIC, AȘA CUM SINT 

PĂRINȚII NOȘTRI LA FABRICA I

va reveni cinstea de a-și pre
zenta echipele la finală 1...

Arbitrul a fluierat sfîrșit de 
repriză și pe terenuri au in
trat grupele mari ale grădini
ței, isteții șoimi ai patriei. „A- 
cum mergem ca ostașii.» Unu— 
doi... trei... patru !“ — co
mandă educatoarea Elena Vie
zure. Copiii (in cadența legă- 
nînd din miini. „Și-acum, ca 
uriașii !...“ Se înalță pe vir- 
furi, ridici brațele spre slăvi. 
Apoi aleargă, pentru ci se aude 
comanda : „Și acum, zburăm ca 
fluturașii !...“

încălzirea s-a încheiat ți în
cep întrecerile. „Voi știți ce în
seamnă o întrecer ?“ — ti în
treabă prof. Angel Slăvuțeanu.

„Știiim !“ — răsună voci, ia 
cor. „Noi ne-am întrecut și la 
Cîntarea României" — spune 
Cornelia. „Ștefania a luat locul 
1 Ia cîntece, iar eu am luat 
tot locul 1". „Și ce mai în
seamnă întrecere 7" „înseamnă 
să fii harnic, așa cum sint pă
rinții noștri la fabrică l”

Se împart in grupe pentru 
alergări, prof. Slăvuțeanu dă 
startul cu pistolul, ca la marile 
concursuri. In alt sector se a- 
runcă cu mingea, iar alții trag

la țintă. Fotoreporterul este în
trerupt din căutarea unui unghi 
mai bun de către Neluțu Don : 
„La aruncări a cîștigat Valen
tin” — ii spune Neluțu. „Clne-i 
Valentin ?“ „Păi... fratele meu, 
cine să fie I ?“

Întrecerile celor mici s-au 
încheiat. Se luminează diplome, 
se dau premii de... ciocolată. 
Pe teren intri din nou fotba
liștii.-

de vislit. 
pregătire 
competitoarelor au asigurat re
gatei de ieri un succes deplin. . 
Cele mai multe din finale au 
fost extrem de disputate, unele 
fiind decise chiar pe linia de 
sosire.

Așa a fost, de pildă, între
cerea dintre echipajele de 2 f.c. 
ale cluburilor Steaua și Dinamo. 
Marlena Predescu-Zagoni și 
Angelica Chertic (Steaua) și E- 
lena Oprea — Florica Petcu 
(Dinamo) s-au detașat de cele
lalte finaliste chiar după pri
mii metri și au vîslit „cap la 
cap“ întreaga distantă. Cu un 
splendid efort, dar și cu șansa 
de a se afla în momentul so
sirii „pe atac" — în timp ce 
adversarele erau în momentul 
„degajării" — Zagonî și Cher
tic au cîștigat proba cu o ze
cime de secundă !

La prima lor participare în- 
tr-un concurs oficial, tinerele 
canotoare de la Viitorul Bucu
rești au evoluat 
cîștigînd două 
pe podium în 
Valeria Răcilă 
și 70 kg) este 
a tării la simplu, depășind —

remarcabil, 
probe și ureînd 
alte trei finale. 
(21 de ani. 1,80 
noua campioană

cu un timp excelent (3:41,9) — 
pe favorita cursei, Maria An- 
done. Și coechipierele sale 
Sanda Toma (fostă aruncătoare 
de greutate) și Olga Homeghi 
au impresionat, realmente. Ieri 
dimineață în finala probei de 
dublu visle unde au întrecut 
confortabil perechea dinamo- 
vistă Aneta Marin — Luda 
Buzuc, care pornea cu prima 
șansă. In celelalte trei finale 
Metalul (4 + 1 rame). C.N. ASE 
(4 + 1) visle și Dinamo (8 + 1) 
au înregistrat victorii scontate. 
De subliniat performanța „op- 
tului" dinamovist care a acope
rit distanța în 3:00,00, timp de 

. valoare mondială.
REZULTATE TEHNICE : Sim

plu : 1. Valeria Răcilă (Viitorul) 
3:41,9 ; 2. Marla Andone (Steaua) 
3:47,4 ; 3. Eva Toth (C.N. ASE) 
3:53,7 ; 4. Paraschiva Serendan 
(Voința Timiș) 4:01,9 ; 5. Ellsa- 
beta Barta (UTA) 4:06,7 ; dublu 

, visle : 1. Viitorul (Sanda Toma— 
Olga Homeghi) 3:21,5 ; 2. Dinamo 
(Aneta Marin — Lucia Buzuc) 
3:23,6 ; 3. Metalul (Maria Jugă- 
naru — Ileana Borcea) 3:39.4 ; 4. 
Voința Tim. 3:46,2 ; 5. UTA 3:47,1; 
6. C.N. ASE 3:53,1 ; 2 rame f.c. t
1. Steaua (Marlena Predescu- 
Zagoni — Angelica Chertic) 3:29,4;
2. Dinamo (Elena Oprea — Flo-
rica Petcu) 3:28,5 ; 3. Voința Buc. 
(Margareta Garaiman — Silvia Ne- 
delcu) 3:35,6 ; 4. Steaua 3:42,5; 
C.F.R. Timiș. 3:48,5 ; 6. " ‘
Timiș. 9:51,0 ; 4+1 rame 
talul (Marioara Boariu, Valeria 
Cătescu. Maria Avram. Elena Chl- 
rițoiu + Elena Vasilescu) 3:21,9 ; 
2. Viitorul (Elena Bondar. Geor- 
geta Andrei, Elena Horvat. Marla 
Hanganu + Mariana Ștefănescu) 
3:24.0 ; 3. C.N. ASE (Magdalena 
Zamfir. Maria Leonte. Carmen 
Constantinescu. Elena Pinaaru + 
Veronica Burza) 3:25,0 ; 4. Voința 
Timiș. 3:28,0 ; 5. Ceahlăul P.
Neamț 3:34,5 ; 4+1 visle : 1. C.N. 
ASE (Mariana Catanâ, Magdalena 
Vasilescu. Nicoleta Vasilescu. An
gela Hrebeniuc + Veronica Bur-

s.
Voința
1. Me-

Adrian VASILIU 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

Viorel TONCEANU

Secvență din marea întrecere a celor. Foto : Drago? NEAGU



fost decisivă

Romeo VILARA
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UN GEST SIMPLU CARE 
SPUNE FOARTE MULT...

Săptămlna trecută, Infrun- 
tînd o vreme clinească, total 
potrivnică unul concurs de 
atletism, juniorii noștri au 
participat totuși cu multă am
biție și dîrzenie la concursul 
de primăvară de pe Stadionul 
Republicii. Unii dintre el au 
Izbutit să realizeze clasări bu
ne și rezultate mulțu
mitoare, alții au fost 
nevoiți să-și amine 
Pe altă dată împlini
rea obiectivelor pro
puse. Unul dintre 
aceștia din urmă a
sprinterul Vasile Selever, elev 
la Liceul Mihal Emlnescu din 
Satu Mare. Component al lo
tului republican de juniori, ar 
fi fost de așteptat ca el să se 
califice In finală și la 200 m, 
nu numai la 100 m (unde s-a 
clasat al 4-lea cu 11,1). Dar 
In seria respectivă, la 200 m, 
au fost alții mai buni. Legată 
de această serie, cu o sosire

Un minut 
de ETICA

foarte strînsă, o mică .poves
te". Judecătorii de sosire l-au 
văzut pe lonlță (LCEA C-lung) 
și Selever (CSS S. Mare) pe 
primele două locuri, cele care 
asigurau calificarea in finală. 
Antrenoarea celui de al trei
lea clasat. Ad. Stoica (Llc. 2 
București), a considerat însă 

că elevul său termi
nase, In realitate, al 
doilea. Discuțiile care 
au urmat ajunseseră 
în Impas, hotărirea 
arbitrilor fiind însă 
! A venit la juriu

alergătorul din Satu Mare 
șl cu sportivitate a re
cunoscut sincer că el fusese, 
de fapt, al treilea șl nu «ad
versarul" său Stoica.

Un gest, în aparentă, sim
plu. dar care spune foarte 
mult I Bravo Selever 1

Ca de fiecare dată, din 1948 
Încoace, așteptăm cu mult in
teres și nerăbdare desfășurarea 
Întrecerilor campionatelor 
ternaționale de atletism 
României, aflate în acest 
la a 24-a ediție. Interesul este 
determinat, desigur, de perspec
tiva 
loase 
loare 
mări _ _______
sau la alta. în această idee, 
după opinia noastră, clou-ul 
disputelor de la sfirșitul săp- 
tămînii, de pe Stadionul Repu
blicii, va fi cursa feminină de 
1 500 m care reunește pe cîteva 
dintre cele mai valoroase aler
gătoare ale lumii. Este vorba 
de fruntașele atletismului nos
tru Ileana Silai (campioană eu
ropeană de sală In acest an), 
Natalia Mărășcscu (recordmana 
mondială indoor a acestei probe),

unor Întreceri spectacu- 
și a unor rezultate de va- 
pe care le-am putea ur
si aplauda la o probă

Opinii după. C. E. de baschet feminin

PREGĂTIREA ATLETICĂ A TUTUROR JUCĂTOARELOR, 
CONDIȚIE ESENȚIALĂ A MARII PERFORMANTE!
POZNAN, 31 (prin telefon). De

parte de a produce schimbări 
structurale In Ierarhia celor mai 
bune echipe de pe continent, edi
ția a 16-a a campionatelor euro
pene de baschet feminin a relie
fat sensibilul echilibru valoric 
existent între 7—8 reprezentative, 
printre care și cea a țării noas
tre. Selecționata Uniunii Sovieti
ce continuă să fie invincibilă, dar 
pentru celelalte locuri formațiile 
Iugoslaviei. Cehoslovaciei. Fran- 
Îei, Poloniei, Ungariei, Bulgariei, 
lomâniei și Italiei (le-am amintit 

în ordinea clasamentului) candi
dează oricînd cu șanse aproxi
mativ egale la pozițiile fruntașe.

Surprinzătoare apare în clasa
mentul final al campionatului po
ziția echipei Bulgariei, locul 7, 
dar explicația constă în faptul că 
actuala deținătoare a medaliilor 
de bronz la J.o. sl la campio
natele mondiale a venit cu un 
lot uzat de-a lungul anilor și nu 
împrospătat cu elemente noi. așa 
cum au făcut alte echipe. Printre 
acestea vom aminti. în primul 
rînd, formația Cehoslovaciei, care 
•re o medie de înălțime (mare) 
51 de vîrstă (mică) Impresionan
te, vădind perspectiva baschetului 
cehoslovac la viitoarele mari în
treceri și în primul rind la J.O. 
de la Moscova. Trebuie să men
ționăm însă că principala carac
teristică a jucătoarelor cehoslova
ce — pregătirea atletică la înalt 
nivel a tuturor componentelor lo
tului, inclusiv a celor de peste 
1,85 m — constituie elementul, 
devenit general în baschetul fe- 
mlnfn modern, fără de care nu se 
mai poate concepe marea perfor
manță. Sportive ca Nelli Feriab- 
nikova 1,93 m, Aleksandra Ovci- 
nikova — 1,88 m (U.R.S.S.). Dol- 
jana Maistrovici — 1,88 m (Iugo
slavia). Hana Petkova — 1,97 m, 
Dana Klimesova — 1,88 m (Ceho
slovacia), Franțoise Quiblier —

1.86 m (Franța). Lenke Kiss —
1.86 m (Ungaria), ca să amintim 
doar cîteva. au forța, viteza, de
tenta, agilitatea și măiestria teh
nică specifice dndva jucătoarelor 
de talie mică. Se poate spune că 
timpul baschetbalistelor care-și 
justificau prezența în echipele na
ționale doar prin talia înaltă a 
trecut și că acum și-au făcut loc, 
cu autoritate, baschetbalistele atle
te, indiferent de înălțimea lor.

Sub acest aspect, apreciem că 
baschetul feminin din țara noas
tră a pierdut un .tren* și că 
măcar de acum înainte trebuie 
întreprinse acțiuni energice și ho- 
târite pentru intrarea in.~ actua
litate. Sîntem convinși că antreno
rii români prezenți la CJL. cei 
ai lotului național (S. Ferencz șl 
Gr. Costescu), cei venițl special 
pentru a învăța (Gh. Roșu. Tr. 
Constan tinescu. Nic. Martin), ea 
și cei 6 studenți ai LE.F.S.. tri
miși sub conducerea conf. naiv. 
L. Vasil eseu. au recepționat mul
te, le vor aplica, dar vor si trans
mite idei novatoare colegilor lor.

Este cert că baschetul feminin • 
crescut In înălțime, că are o pre
gătire atletică deosebită, iar vir
ata jucătoarelor care se afirmă la 
o competiție de amploarea euro
penelor a scăzut simțitor, ajun- 
gîndu-se ca baschetbaliste de 
18—19 ani să figureze în .cindul- 
de bază al celor mai bune echi
pe. Este de dorit, de aceea, ca 
antrenorii noștri de juniori să 
fie primii care să Înțeleagă coti
tura modernă din baschetul de 
cel mai înalt nivel și să proce
deze ca atare In pregătirea, in 
special, atletică, a elevelor lor. 
Așteptăm și din partea federației, 
a colegiului de antrenori, măsu
rile de rigoare.

Referitor la evoluția echipei 
noastre, putem conchide că a a- 
vut prestații bune, dar si slabe, 
iar .neșansa- a împiedicat-o să

5
participe la turneul pentru locu
rile 1—7. Neșansă, dar șl absen
ta jucătoarelor înalte si atlete, 
care rămin problema fundamen
tală a baschetului nostru femi
nin. In absența acestora, antre
norii lotului sfnt nevoiți să re
curgă la subterfugiul soluțiilor 
tactice. — ce e drept, eficace une
ori, dar nu — singur — determi
nant În obținerea performantelor 
superioare. CLASAMENTUL n- 
NAL :
L UJLS.S. < C 0 C05-413 12
2. Iugoslavia 4 2 460—481 14
3. Cehoslovacia c 4 2 454—442 10
4. Franța c 3 3 430—464 9
5. Polonia 1 2 4 4G3—439 0

-A Ungaria 6 1 S «2—507 7
L Bulgaria s 1 5 460—505 1
L RomAr.ia s 5 0 358—315 10
». Italia s 3 3 378—324 S

N. Olanda 5 3 2 327—320 8
11. Spania s 2 3 347—327 T
12. R.F. G.—— s 2 3 307-^CU 7
13. Suedia s 0 3 307—421 5

reaxtai

Natalia Marașescu și Ileana Silai

ÎN
este de subliniat efortul de
pus de clubul organizator pen
tru buna desfășurare a com
petiției. (Rd. V.)

multe ori întrerupte 
ploii, Întrecerile pen- 

la tenis

FINALE CU SUSPANS
„CUPA PROGRESUL" LA TENIS

Maricica Puică, adică, altfel 
spus, de prima alergătoare 
(Mărășescu — 4:02,66), de a 
treia (Silai — 4:04,17) și de a 
ăncea (Puică — 4:05,1) din bi
lanțul mondial al anului tre
cut I Lor li se vor adăuga și 
alte alergătoare reputate : Fița 
Lovin, Antoaneta Iacob, Geor- 
geta Gazibara (toate trei com
ponente ale echipei române, 
campioană mondială de cros tn 
această primăvară), recordmana 
franceză Marie Franțoise Du
bois etc.

• Săritoarele Înălțime
Jutla Kirst (1,94 m) și Andrea 
Reichstein (1,90 m) și aruncă- 
toarea de disc Sabine Engel 
(68,92) vor reprezenta R. D. 
Germană In Întreceri • La să
ritura în lungime va fi pre
zentă și englezoaica Susan 
Reeve (medalie de bronz la 
C.E. de la Milano, cu 6,48 m ; 
6,70 m In 1977).

• Elevii, studenții și milita
rii au acces gratuit stmbătă și 
duminică, pe Stadionul Repu
blicii, la .Internationale* 1

tr-un 
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o sus 
pămln'

Așad 
eul*. ( 
de ea 
impiet 
■oartei 
crete a; 
nici u 
tragă 
vorituj 
novat, 
șl sirr 
a put< 
cuiul 
cu tin 
să, de 
făcut 
care i 
din fn 
pileau 
evolut 
echipe 
implic 
pe pli 
mări

1

Dumitre STANCULESCU

De mai 
din cauza 
tru „Cupa Progresul" 
nu i-au putut Încheia decît la 
două din probe. La simplu 
masculin ciștigat or este Octa
vian 
care 
legul 
prim 
1—0 ah. în semifinale : O. Vil
cioiu — FL Niță (Politehnica) 
6—4, 6—4 ; Tr. Marcu — M. 
Tăbăraș (Progresul) 6—4. 6—4. 
La dublu au ciștigat Tr. Marcu 
(Dinamo Brașov) și C. Dumi
trescu (Jiul Petroșani) in fața 
perechii O. Vilcioiu — A. Dă- 
răban, prin neprezentare.

Au rămas neincheiate probele 
de simplu si dublu feminin. în 
duda perturbațiilor din pro
gram cauzate de intemperii,

Vilcioiu (Dinamo Brașov), 
In finală a dispus de co- 
său de club Traian Marcu, 
favorit, la scorul de 6—4,

TURNEUL DE CALIFICARE LA RUGBY 
NU-I UN JOC „DEA BABA OARBA"!rt

țlHor 
grijă 
lor vi 
sărilor 
compe 
TA E

ÎN SFÎRȘIT, HANDBAL î
• Noul sistem 
Divizia B # In

cosnpetițional • Două se 
„Cupa României" participi 

categoria secundă

al F.R.H. ne a-Un comunicat 
duce la cunoștință că acest for a 
decis sistemul de desfășurare a 
campionatelor naționale din sezo
nul 1978—1979. Iată cîteva dintre 
cele mal importante hotărlri :

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^
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• IN PADUREA PRISACA, 
de lingă Tirgoviște, a avut loc 
un reușit concurs de orientare 
combinată cu întreceri de tir, 
la care au participat 120 de 
juniori. Au ciștigat Marilena 
Diaconescu (Șc. gen. Fieni) șl 
I. Popa (Șc. gen. Furioasa)
— la tir, Iar la orientare pe 
primul loc au terminat echi
pajele formate din Salina Ște
fan — Daniela Creșteagă (Șc. 
gen. 1 Pucioasa), respectiv C. 
Anghel — T. ștefan (Șc. 
(gen. 1 Pucioasa) • STA
DIONUL DIN ODORHEIUL 
SECUIESC a găzduit nu de 
mult un festival de gim
nastică. la care au evoluat 
aproape 3000 de elevi. Spec
tatorii, care au umplut tribu
na stadionului, au aplaudat 
frumoasele exerciții prezenta
te, care s-au Încheiat cu un 
emoționant moment, gimnaștll 
înscriind cu trupurile lor 
„P.C.R." și „R.S.R.". e LA 
FOCȘANI s-a dat In folosință 
recent o frumoasă și modernă 
sală de sport, situată In zona 
centrală a orașului de pe Mil- 
COV. • PESCARII SPORTIVI 
din Cîmpina, de la asociația 
sportivă Petrolul, au susținut 
o Intîlnire amicală de pescuit 
staționar la Belgrad cu forma
ția U.s.R. — care numără 
10 000 de membri, pescari spor
tivi. Dintre cîmpinenl cel mal 
bine s-a clasat Alexandru Mu- 
tu — locul doi — care a ob
ținut 3440 p, prinzînd tn trei 
ore de concurs 450 de bucăți 
(primul loc a revenit iugo
slavului Sveta Cokic cu 3572 p
— 472 pești). • IN CADRUL 
MANIFESTĂRILOR „Clnteccle 
Obcinei", ediția a IlI-a. care 
a avut loc la Fundu Moldovei 
(jud. Suceava), paralel cu pro
gramul cultural-artistic s-a 
desfășurat si o amplă între
cere sportivă. Tinerii din Po- 
jorita, Botuș, Breaza. VamaI

0 ** cei ^1*1 comuna gazdă s-au

întrecut la atletism, handbal, 
volei, fotbal și tenis. • TE- 
TRATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR de la Giurgiu, faza pe 
județul Ilfov, a fost ciștigat de 
Școala generală Herăști la fe
te (1309 p) și Școala generală 
nr. 1 Giurgiu la băieți (1128 p). 
• LA ORADEA șl Intr-o serie 
de localități ale județului Bi
hor au avut loc recent nu
meroase competiții sportive de 
masă, care au atras pe tere
nurile de sport numeroși ti
neri. Astfel, la Marghita s-a 
desfășurat .Cupa pielarului* 
la 7 ramuri sportive ; tineri 
din șase întreprinderi și-au 
disputat Intîietatea la tenis de 
masă, handbal, volei si atle
tism In cadrul .Cupei texti- 
listului" ; la Oradea s-au în- 
tUnit 25 de echipe din județele 
Arad, Cluj și Bihor la mlnl- 
baschet pentru trofeul -Cupa 
Bihorului", iar jucătorii de 
ping-pong au susținut meciuri 
lnter-localitățl In .Cupa Tării 
Crișurilor". • C.M.E.F.S. — 
TROȘANI organizează un 
de arbitri la fotbal care 
frecventat de o serie de 
jucători,’ printre care șl 
noscuții fotbaliști din Valea 
Jiului, cum sînt Libardl și 
Dodu. • ÎN .CUPA MUNICI
PIULUI SATU MARE" la tir 
cu arcul, la care pe lingă ar
cașii sătmăreni au fost pre- 
zențl țintași din Cluj-Napoca. 
Tg. Mureș șl Anlnoasa. victo
ria a revenit echipei Minerul 
Aninoasa, urmată de Voința 
Satu Mare. La individual au 
ciștigat Maria Grebur (Voința) 
— la junioare, D. Barancea 
(Minerul) — la juniori. Tere
zia Preda (Sănătatea Tg. Mu
reș) — la senioare șl M. BIrzu 
(Voința) — la seniori.

PE- 
curs 
este 
foști 

cu-

relatări de la : m. a- 
vanu, A. Pialoga, L Manoliu, 
E. Stroe, L. Mîndrescu, O. Gu- 
țu, I. Ghișa. S. Băloi ji I. 

___ ______ _ Toth.

5

g

g

g

g

Divizia A a campionatului 
național de rugby lși cunoaște 
acum noii oaspeți pe care-i va 
găzdui un an sau poate mai 
multi (asta depinde numai de 
ei) incepind din toamnă. Ei 
poartă numele RACEM1.N Baia 
Mare si CJH- Brașov și au 
promovat Ln urma unei dispute 
dirze cu o alta protagonistă 
a eșalonului secund. Dunărea 
Giurgiu. Ambele prezențe pe 
prima scenă a țării reprezintă 
premiere absolute, eu o obser
vație. totuși, tn sensul că. cu 
ani tn urmă. Brașovul a mai 
avut o reprezentantă ta A: este 
vorba despre XV-Ie din Săcele, 
purtător al numelui Întreprin
derii din localitate. Perfor
manța actuală a brașovenilor — 
după 10 ani de strădanii — 
realizată intr-o zonă fără tra
diții rugbystice deosebite — 
merită toată lauda, iar efortu
rile antrenorului Vasile Sopo- 
ran se cuvin ia rindu-le subli
niate. Dar ce să spunem des
pre adevăratul tur de forță al 
băimărenilor, care ln doar un 
an de existență — sub bagheta 
unui ambițios dirijor. Mitică 
Antonescn — sar, dacă ne este 
permis să ne exprimăm astfel, 
din „grădiniță” direct in... fa
cultate. Aceștia din urmă pro
mit — judeeîndu-i după ambiția 
și după eforturile de care s-au 
dovedit capabili — o frumoasă 
carieră tn divizia de elită a 
rugbyului.

Dar nu numai despre aceste as
pecte (pozitive) vor să se ocupe 
nodurile de fată, d de ui fapt 
insolit, cu totul neobișnuit în 
sfera relațiilor sportive din 
tara noastră. Este vorba de 
comportarea (inadmisibilă) a 
reprezentantei celei mai pro
lifice zone rugbystice din tară 
— Constanța, in speță Construc
torul, cea de a patra postulantă 
a unui loc în Divizia A. Care 
sint faptele 7 Constănțenii s-au 
prezentat in prima etapă a ba
rajului susținînd meciul lor cu 
ceferiștii din Brașov, meci pier
dut de ei cu 13—7. în etapa a 
doua trebuiau să joace cu rug- 
byștii giurgiuveni, iar In final 
cu cei băimăreni. Și-or fi zis 
ei, dobrogenii : dacă au pierdut

In fața C-FJL-ului mai mult 
ca sigur vor ceda și In intîl- 
nirea cu echipa din Baia Mare, 
mult mai puternică. Și cu două 
infringeri nu se poate pro
mova 1 Și atunci, ce s-au 
gindit : ce-ar fi să nu se 
mai prezinte. în continuare, 
la Întrecere, invocând lipsa ba
nilor de drum !? în felul acesta 
ei au dovedit o totală descon
siderare a acesteia (care, de fapt, 
le Încununa eforturile de 
an) : turneul de calificare 
Divizia A, turneu prevăzut 
regulamentul campionatului

un 
in 
în 

di
viziei secunde, la care, bănuim,
a subscris și Constructorul 
Constanța, atunci eînd s-a în
scris la startul competiției.

Este trist că un colectiv — 
tocmai din Constanta, oraș care 
are toate șansele să furnizeze 
noua campioană — dealtfel ini
mos și nu lipsit de posibilități, 
din moment ce de aid au fost 
promovați în echipa-fanion a 
orașului (Farul) asemenea ta
lente autentice precum Ion Va
sile, Nicușor Dinu sau Emil 
Grigore, condus de un antre
nor sirguincios, Constantin Tă- 
nase, să dovedească o atit de 
regretabilă necunoaștere a le
gilor sportivității și fair- 
play-ului.

Față de această situație, cu 
totul neobișnuită pentru a se 
păstra in continuare prestigiul 
competiției la nivelul eșalonu
lui secund și în ultimă instanță 
spre a-și respecta propriile re
gulamente, Federația română 
de rugby are datoria de a lua 
o poziție hotărîtă și de a sanc
ționa echipa în culpă fie prin 
excluderea ei din viitoarea în
trecere, fie de a merge mai 
departe și a vedea tn ce mă
sură „seria constănțeană" a di
viziei secunde, aceea din care 
a promovat Constructorul, este 
viabilă. Trebuie luate măsuri 
exemplare, deoarece nu se 
poate admite ca niște „încurcă 
lume* să se substituie celor 
care Iau lucrurile în serios. Asta 
spre binele rugbyului Însuși.

Un turneu de calificare nu-i 
un joc „de-a baba oarba" '.

• în Divizia A — băieți — vot 
participa 10 echipe (formațiile 
clasate pe locurile 1—8 In actualul 
campionat și învingătoarele celor 
două serii din Divizia B), jocurile 
urmlnd să se desfășoare numai in 
sală. Turul este programat Intre 
1 septembrie ți 22 octombrie 
1378. iar returul Intre I aprilie și 
27 mai 1979.
• Șl in Divizia A — fete —

vor concura 10 echipe, datele de 
desfășurare fiind 28 decembrie 
1978 — 23 februarie 1979 (tur) șl 
8 aprilie — 27 mai 1979 (retur), 
în perioada de toamnă, F.B.H. 
asigură echipelor feminine de Di
vizia A (din care nu vor putea 
să tacă parte jucătoarele selec
ționate In lotul național) o între
cere dotată eu „CUPA DE 
TOAMNA" : 2—21
(tur), 28 septembrie 
brie (retur), 29 octombrie — 
nai a. Șl la fete jocurile vor 
programate numai In săli.
• în Divizia B — băieți — vor 

exista două serii a cite 10 echi
pe alcătuite din : echipele retro
gradate din Divizia A, echipele 
clasate pe locurile 2—6 In actualul 
campionat, cele 4 formații câști
gătoare ale turneelor finale de 
calificare, precum șl alte 4 echipe 
care se vor califica din turneul

«CUPA 
septembrie 

— 22 octom- 
fb 
fi

DQY GALA REUȘITA. Slmbătă 
seara, sala de box a clu

bului Steaua a găzduit o atrac
tivă reuniune la care au lost 
prezenți alături de boxeri frun
tași din Capitală și sportivi de 
la Metalul Plopeni. Iată rezul
tatele : A. Cernica (Met. Plopeni) 
b.ab.2 F. Burcea (Steaua), A. 
Mihai (Steaua) m.n. cu I. Banciu 
(Met. Plopeni), L Văduva (Stea
ua) m.n. cu I. Tache (Met. Plo
peni), N. Crăciun (Met. Buc.) 
b.p. V. Voicilă (Steaua), L Traian 
(Steaua) b.p. I. Șțefănescu (Di
namo), T. Ghinea (Steaua) b.p. 
D. Dorobanțu (Dinamo), Gh. Go
tici (Steaua) b.p. V. Ion (Met. 
Plopeni), D. Cipere (Steaua) b.p. 
Gh. Dascălu (Met. Plopeni), M. 
Pecheanu (Steaua) b.p. V. Dospi- 
naru (Met. Plopeni), l£ Sultan 
(Steaua) b.p. N. Burdușel (Mei. 
Plopeni), M. Stamatescu (Met. 
Buc.) b.ab.3 Gh. Bacriș (Steaua), 
D. Văleanu (Steaua) b.p. T. Pîrjol 
(Dinamo), V. Vrînceanu (Dina
mo) b.p. N. Grigore (Steaua). 
(Daniel DIACONESCU-coresp.).
CICI KM INCEPIND DE AS-uivLiom TAZI pJnâ u f

desfășura la Sofia
Prietenia". Tara

Dimitrie CALUMACHI

iunie se va 
„Concursul _______ . „__
noastră va fi reprezentată de ur
mătorii cicliști : I. Vlntilă, FL 
Chițu, L Panea, Gh. Bărăităruș, 
M. Mocanu, I. Deleanu (pentru 
probele de fond), Gh. Lăutaru, L 
Paraschiv, T. Stoian, G. Ion si V. 
Cheran (pentru probele de pistă). 
IKIDT INTK-UN CONCUBS 

desfășurat la Baia 
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unii imnin I In meciul echipelor de tineret
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5'ACHE- 
PREGA-

TIRE și stabilesc 
tive mobilizatoare, 
tivul-angajament »Ne 
pentru locurile 1—2 !“ . __
regulă, la bază nu numai po
sibilitățile, aproximate cu gri
lă — nimeni nu cere Imposi
bilul —, el și dorința de a-i 
mobiliza pe sportivi. Nu o da
tă un asemenea mod de a 
pune problema a dat la ivea
lă, a pus ta valoare resurse 
nebănuite, a stîrnit ambiții. 
După cum »Ne batem pentru 
locurile _3—4“... sau... .3—6“ 

escamotează cel 
mal adesea nea- 

____________  junsurl ta se- 
• lecție și pre

gătire. exprimă lipsa de încre
dere ta forțele proprii sau — 
după caz — o exagerată pru
dentă, care anulează, de regu
lă, eforturile pentru rezultate 
cit mal bune. Fiindcă, un 
sportiv mai... slab de Înger — 
ta fața unul asemenea .obiec
tiv larg", care nu spune mal 
nimic șl nu angajează serios 
responsabilitatea personală — 
va fi tentat să-șl zică : .Ei, 
fac și eu ce pot. N-o fi 3. o 
fi 4. o fi 6..."

Aceste rînduri ne-au fost 
sugerate de ședința obișnuită 
de lucru a activului C.N.E.F.S« 
de zilele trecute, cind toată 
lumea a înțeles — sîntem si
guri — că pregătirile pentru 
■narile competiții TREBUIE SA 
SE DESFĂȘOARE LA CEA 
MAI ÎNALTĂ COTĂ DE CA
LITATE, DE RĂSPUNDERE, 
iar obiectivele, cumpănite eu 
atenție, în spirit realist, să fie 
mobilizatoare cu adevărat.

Mult îți propui, realizezi șl 
mal mult. Iți propui puțin, 
realizezi și mal puțin 1

Șl noi trebuie — pentru eă 
putem I — să realizăm întot
deauna mal mult.

Mircea COCM

•biec- 
Obiec- 
batem 

are, de
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JUCA NUMAI iN SALĂ!
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Lor M se 
M di vizi o- 
■mațlile da- 
^eele finale

de calificare : Confecția Variui, 
Confecția Călărași, NETEX Bis
trița șl Spartac București- De 
asemenea, vor activa ta Divizia B 
șl cele 4 echipe clasate pe locul 
n ta turneele finale de calificare: 
Gloria Ploiești, Textila Sebeș, 
Energetica Drobeta Turna Seve
rin și TEROM Iași.
• La a n-a ediție a «CUPEI 

ROMÂNIEI" — organizată numai 
ta săli — vor participa și TOATE 
ECHIPELE DE DIVIZIA B. Ele 
se vor întrece ta prima etapă, 
care se va organiza între 31 șl 33 
decembrie 1978, atît la băieți, ctt 
șl la fete. Etapa a n-a, în care 
întră șl echipele de Divizia A, este 
programată între 13 șl 14 ianua
rie 1979 (la fete), 31—23 ianuarie 
1979 (la băieți). ~ —
1—4 februarie la 
bruarie la băieți, 
bruarie (băieți) 
C*ete).

Etapa a m-a : 
fete, 3—11 fe- 

Finalele : 35 fe
ți 4 martie

LA BĂIEȚI ClT ȘI LA FETE
>e feminine 
olu> astăzi

VIE

Mureș. Lupta pentru supravie
țuire in Divizia A nu este nici ea 
mai puțin fierbinte...

în întrecerea 
Hne, veritabile 
nlclplul Gh. 
(C.S.M. Borzești 
la Timișoara , ____ ____
Steaua) șl la Cluj-Napoca (Uni
versitatea — Dinamo Brașov). O 
etapă cu mari implicații atît pen
tru fruntea, cit și pentru subso
lul clasamentului. Dealtfel, la 
băieți se intră în «zona derbyu- 
rilor".

Iată programul meciurilor femi
nine din Capitală, care se dispută 
în Sala Floreasca :
• Ora 15,30 : I.E.F.S. 

structorul Timișoara
• Ora 16,40: Universitatea Buco- 

rești — Hidrotehnica Constanța
• Ora 17,50 : Rapid — Progresul
• Ora 19 : Confecția — Univer

sitatea Timișoara.
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DIVIZIEI 
duminică

ȘTIRU ȘTIRI_
• FINALA .CUPEI ROMANȚEI-. 

LA 17 AUGUST. Ultimul act al 
popularei competiții .Cupa Româ
niei", desfășurată sub genericul 
.Daciadet". va avea toc 1» 17 au
gust.
• ETAPA A 33-A A 

A, care se va disputa
II Iunie, va avea, în mod excep
țional. ca oră de începere, oca 
16, ta loc de 17,30.
e MECIUL Autobuzul București 

— Rapid București (dta campio
natul Diviziei B) are loc sîmbătă 
3 iunie, ora 15,30, pe terenul Au
tobuzul. Biletele se vtnd joi si 
vineri la casele de bilete de la 
stadionul Autobuzul șl la canti
na-restaurant a uzinei Autobuzul, 
în ziua meciului nu se vor vinde 
bilete la casa stadionului.
• ELECTRONICA — RAPID 

2—5 (1—2). Aproximativ 3.003 de 
spectatori au urmărit Ieri după- 
amiază, pe stadionul Electronica 
din Capitală, partida amicală 
dintre formația gazdă și Rapid. 
Mai experimentați, gtaleștenll au 
căștlgat eu S—2 (2—1), prin gotu- 
rile marcate de Șutru, Cojocaru, 
Pîrvu, Bontea și Bartales, pen
tru gazde înscriind Costache șl 

Diaconescu. (N. ȘTEFAN-coresp.).
• AFLĂM TRISTA VESTE » 

încetării dta viață a arbitrului 
ieșean Mircea Botaru.

Jucător care creează

CLASAMENTUL GJSLTEI
L ROMANIA i 1 H i-1
3. Bulgaria « 1 1 1 5-5
3. Turcia t H 1 M

I
4 
a

PREA MARI „NERVII" UNOR

JUCĂTORI ATIT DE MICI!
Progrcsul-vulcan București
BAIA SLABE, 31 (prin telefon). 

După primele două etape din 
turneul final al campionatului 
republican de juniori, competiție 
desfășurată sub genericul _Da- 
dadei", doar Progresul Vulcan 
București (antrenor — Gheorghe 
Cristoloveanu) șl F.C. Argeș (an
trenor — Mihai Ianovschi) au 
reușit să acumuleze maximum de 
puncte, 4. Prima echipă are foar
te mari șanse de a se califica ta 
finală, deoarece ta ultima partidă 
ea va întilni o formație (C.S.Ș. 
Mediaș) scoasă practic dta cursa 
pentru primul loc ta grupă. La 
Cavnlc s-a jucat marți una din
tre partidele importante ale ce
leilalte grupe. Două echipe ro
buste și bine pregătite (F. C. 
Argeș șl C.S.Ș. Brașovia) și-au 
disputat cu ardoare șansele, me
dul fiind deosebit de echilibrat, 
iar scorul s-a menținut egal ptaă 
în ultimele secunde, cind plteș- 
teanul Nica a marcat golul vic
toriei, la o învălmășeală in ca
reul brașovenilor. Dar, pentru a 
juca finala, F.C. Argeș trebuie să 
obțină un rezultat bun (ii este 
suficient si un egal) șl ta medul 
eu F.C. Baia Mare, marți învin
gătoare la scor In fața juniorilor 
brăLenl. care au terminat partida 
în numai... 7 jucători de drop I 
Da. este adevărat, nu mal puțin 
de trei dintre component:! echi
pei antrenată de V. Coteț au fost 
dați afară de pe teren pentru 
înjura si lovirea adversarului fă
ră balon. Imprictaații se numesc 
A. Petrache. B. Constantin si Gh. 
Arif. Din păcate, cei trei jucători 
brăUenl n-au fost singurii trimiși 
la vestiare să mediteze la gestu
rile tor nesportive. In această si
tuate s-au mal aflat C. Marcăs 
fC-S.S. Brașovia) ÎL Bunceann 
(Progresul Vulcan) si C. Artenie 
(SC. Bacău). Un alt jucător bă
căuan — portarul FL Mevonle —, 
deși nu a primit cartonaș roșu. I 
a fost sancționat cu doua etape 
suspendare pentru lovirea unui 
adversar riad Jocul era între
rup» :

cu un... picior in finală
Iată exemple grăitoare care a- 

duc încă o dată ta prim-plan 
unul dintre aspectele generale ale 
procesului de instruire a tineri
lor jucători : INSUFICIENTA
PREOCUPARE A ANTRENORI
LOR FAȚA DE EDUCAREA IN 
SPIRITUL DISCIPLINEI. AL 
RESPECTULUI FAȚA DE AD
VERSAR. AL FAIR-PLAY-ULUI 
A JUCĂTORILOR PE CARE-I 
PREGĂTESC.

La turneul final se află opt e- 
chlpe. cele mal multe dintre ele 
calificate cu multă ușurință din' 
seriile unui campionat ta care au 
galopat de la start la sosire, ne- 
cunoscind ce-1 durerea unei In
fringer! usturătoare. Aici, pe te-" 
renurile Maramureșului, jucătorii 
obișnuit! numai cu succese nu 
Știu — PENTRU CA NIMENI NU 
I-A ÎNVĂȚAT ! — să primească 
sportiv înfrîngerea ta fața unor 
adversari la fel de buni sau mai 
buni. Și neștiind să piardă, isl 
dau frlu liber nervilor.

Joi au loc partidele ultimei 
etape din grupe : Ia Bala Mare, 
în cuplaj, de la ora 14 : Progre
sul Vulcan-București—C.S.S. Me
diaș, 
S.C.
F.C. 
F.C.

Vulcan-București—C.S.S.
, Politehnica Timișoara

Bacău, iar la Baia Sprle s 
Baia Mare — F.C. Argeș si 
Brăila — C.S.S. Brașovia.

Lourertki DUMITRESCU j

„TROFEUL PETSCHOVSCHT-j
Situația în .Trofeul Petschov- 

schl" (decernat anual de ziarul 
oostru celui mai sportiv public), 
după etapa a 31-a a Diviziei 
A. este următoarea : 1. Tîrgoviște 
*>36 ; L București 9,00 ; 3. Cra
iova 3,93 ; 4. Constanța 8,87 ; 5—7- 
Ploiești, Satu Mare și Arad 8,81 J 
8. Pitești 8,66 ; 9—11. Reșița, Iași 
și Bacău 8,60 ; 12. Timișoara 8,56; 
13. Tg. Mureș 8.50 ; 14. Hunedoa
ra 8,31 ; 15. Oradea 8,20 ; 16. Pe
troșani 7,93. ;

SELECȚIONATA CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, 31 (prin telefon). 

Așteptată cu viu tateres de peste 
13 OM de spectatori, partida de 
verificare a lotului olimpic în 
compania selecționatei Cluj-Na- 
poca, alcătuită din jucători de la 
«U“ și C.F.R., a mulțumit asis
tenta doar prin prestația ex
celentă a clujenilor.

Lotul olimpic a decepționat, pă- 
rtad • echipă încropită pe mo
ment, fără o concepție de Joc, 
Jucătorii nestacronizlndu-se între 
ei, ta special linia de fundați *- 
vtnd o evoluție submediocră. Ex- 
eeptindu-1 pe Hajnal, întreaga for
mație a manifestat o spate pre
lungită. eomițtad numeroase gre
șeli tehnice, carențe inadmisibile 
pentru o selecționată de perspec
tivă, alcătuită dta mulțl jucători

LOTUL OLIMPIC 7-2 13-11!!!

url națlo-
Pătrășcoiu 

m delfin șl 
: ; Noeml 
U toe Bl

J3 Au
la trecerile 

) a Dacia- 
junioril șl 

1. iată re
cele cinci

_e vîrstă : 
Șovar (CI. 
bostan tl- 

Mari- 
•» Beleuță 

6—2 ; M. 
Școlarul) — 

Ursuleanu 
rgeta Onel, 
■esul) - 
mo), Car- 
6-2. 8—6, 
-ilena To- 

Beleuță 
CAT. 

a <tB.)- 
esun 6—0,

cu (Tot taa- 
k6 (Dlnamo) 
ru, L. Man- 
lucur (Dina-

(Progresul) 
Granberg 

Sk8 (Dina- 
c, Cosmtaa 
> 6—2. 6-3 ; 

.’opescu (Tot 
ir, Gabriela 
L 1—6, 6—2.

eare au evoluat șl în prima re
prezentativă a țării. Partida a 
fost tot timpul la discreția clu
jenilor, eare au impresionat prin 
varietatea acțiunilor ofensive, 
înscriind de 7 ori șl rattad, mal 
ales ta repriza secur.dă, alte ci- 
teva situații favorabile. Clujenii 
au marcat prin Vkliean (mln. 18 
SI 56). Batacliu (mta. 31 și 31), 
L. Mihal (mta. 41), Șueta (mta. 
4S). Cuman (min. 58). iar oiim- 
ptei^prin Dănllă (TT-in f) ji io-

(mln. SS).
Arbitrul M. Salomir (Cluj-Napo- 

ee) a condus foarte bine urmă
toarele forma pi :

SELECȚIONATA CLUJ-NAPO
CA : Lăzăreanu (min. 67 Nagel) — 
Lupu (min. 25 Pop ; min. 46 Su— 
du), Ciocan, Moș, I. Mureșan 
(min 69 Bagiu) — Țegean (min.’ 
85 Florescu), Cîmpeanu H, EC 
Mihai — Batacliu, Vidican (minJ 
45 Popa), Coman.

LOTUL olimpic : Bucu (min. 
48 Windt) — Anghelinl, Agiu, Ti- 
lihol (min. 71 Nicolae), Bama 
(min. 52 Lucuță) — Mulțescu. 
(mln. 46 iovănescu), Stoica, Haj
nal — Grigore (min. 56 LeacJ» 
Dânilă (min. 84 Fanici), Chihaiau*

Radu MIRCEA — corespj 1 ”4

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I
I
I

Con- I

(Urmare din pag. 1)

echipelor mascu- 
derbyuri în Mu- 

Gheorghiu-Dcj 
— H.C. Minaur), 
(Politehnica —

Vă amintim că ASTĂZI este 
ULTIMA zi dnd mal puteți par
ticipa, procurtadu-vă biletele eu 
numerele dv. preferate 1

I

Echipajul dinamovist cițtigător al probei de 8+1 
Foto : Dragos NEAGU

Tragerea obișnuită Loto de 
mline, t iunie lg vă oferă un 
nou prilej de a putea intra în 
posesia unul autoturism -Dada 
1300“ sau a unul mare ctstlg în 
bani.

PRIMELE FINALE ALE „DACIADEI“ LA CANOTAJ

sat) 3:14,6 ; 2. Viitorul (Mariana 
Zaharla, Sofica Banovicl, Elena 
Doboș, Marla Dumangiu 4- Elena 
Dobrițoiu) 3:21,0 ; 3. Voința Buc. 
(Paula Irimla, Silvia Gavrilescu, 
Flori că Birău. Elena Constantin

+ Ioana Ghiță) 3373 ; 4.' Viitorul 
4:00,1 ; 5. Votata Arad 4 .-06,6 ; A 
C.N. ASE 4:08.0 ; 8-F-l t L Dlnamo 
(Olimpia Bălăci, Georgeta Masca. 
Florica Silaghi, Eugenia Gher
man, Magda Lungu, Maria Tăna- 
se, Elena Avram, Marla Stroian 
+ Maria lonită) 3:00,0 ; 2. Voința 
Buc. 3:05.0 : 3. Viitorul 3:08.0.

Doriți liniate — Meditația 
reculegere ?

ALEGEȚI DELTA 1
Doriți un peisagiu fascinant f 

D&TA VA AȘTEAFTA I
Doriți destindere fi voie bunâ?

Dâruițbvă cinci zile de Ino- 
galobile amintiri în Delta 
Dvnârii prin excursiile orga
nizate de întreprinderea de 
turism, hoteluri $1 restaurante 
București. Filialele de turism 
din Bd. 1848 nr. 4. Bd. Băl- 
cescu nr. 35, Bd. Republicii 
nr. 4 șl Calea Grhrițel nr. IO, 
ou program zilnic Intre orele
8 fi 20.

STOP FOTBALULUI DUPĂ URECHEL
Dacă ar fi să abordăm dis

ecția strict teoretic, am por
ta de la un fapt autentic : 
nu demult tntr-un sondaj 
făcut printre Jucătorii lo
tului reprezentativ. Ștefan 
Covaci n-a primit nici un răs
puns exact la întrebarea .Cite 
articole are regulamentul Jo
cului de fotbal 7- N-ar fi fost 
desigur o mare nenorocire 
dacă atunci, pe moment. în 
toc de 17 articole s-ar fi afirmat 
că regulamentul are 16 sau 18 
capitole, deși pentru un fot
balist de talie Internațională 
este un amănunt obligatoriu. 
Ne-au revenit insă, atunci. în 
minte mărturisirile făcute în 
lamă. la Brașov, de cel mai 
multi dintre cei 27 de jucători 
eare s-au retras re
cent din activitatea 
eompetifională și au 
devenit arbitri. Și, In 
primul rtad, ne-au
" de gin dit cuvintele

Mircea Stoeneseu, fost 
integru, demn de 
.Am impresia eă 

multi Jucători de fotbal, chiar 
și anii dintre cei care fac parte 
din prima reprezentativă a 
țării, nu cunosc nici măcar 
abecedarul regulamentului de 
Joc și luarea unei măsuri ta 
aeest sens consider că s-ar 
Impune taceptad cu grupele 
de copil șl termintad cu Jucă
torii dta primul eșalon fot
balistic al țării" (declarație 
apărută ta Buletinul tehnic 
Arbitrul, nr. 1/1978).

Nu-1 o afirmație de circum
stanță. E o realitate pe care 
au relevat-b dta pita foști 
fotbaliști consacrațl, unii chiar 
foști Internaționali (Gornea, 
Deleanu, Ivăncescu, D. Nico- 
lae, C. Moldoveanu, Bungău, 
lanul, M. Constantinescu, 
Kafka etc.), o stare de fapt 
pe care ne-o prezintă, din pă
cate, mal fiecare etapă a Di
viziei A. Chiar ta acest cam
pionat am văzut jucători stri- 
glnd spre tușleri «Ofsaid !“ in 
timpul aruncării de la margi
ne sau a unei lovituri de 
poartă (!). protestînd pentru 
că au primit cartonaș galben

dat 
hri 
jucător 
respect :

nu 
e- 
de 
de

în cazul .tragerii de timp' 
ceea ce reprezintă o compor- I 
tare necuviincioasă sau pentru I 
sancționarea atacului in mod 
corect cu umărul ta timp ce ' 
mingea nu era la distanta de 
joc de jucătorii Interesați ca
re nu încercau să o Joace — 
ceea ce se numește un atac 
Inoportun. Lista exemplelor e 
lungă, ea gravitînd — după a- 
firmațiile celor mal multi ar
bitri cu vechime — în jurul 
articolelor XI (Afară dta joc 
— Ofsaid) și XII (Greșeli și 
incorectitudini), la aceste ca
pitole înregistrîndu-se cele mai 
multe „corigente", ca să 
mal amintim de ultima 
tapă, cind, în partida 
la Tg. Mureș, lovitura_

începere a meciului 
s-a dat de... două 
ori pentru că 
mlde nu știa 
mingea trebuie 

misă Înainte șl nu 
pol ! Cum realitatea este a- 
ceasta șl nu alta, problema 
care se pune nu poale fi declt 
„Ce-1 de făcut ?“ Soluția a 
sugerat-o Mlrcea Stoeneseu. 
Se impune' citirea „abecedaru
lui" regulamentului de joc, fa- 
cepind cu grupele de copii, 
urmlnd ca primii pași In fot
bal să se facă pc un drum 
corect trasat și nu Ia tatim- 
plare. Cit privește eșalonul de 
elită, credem că n-ar fl ino
portună completarea testării 
dinaintea sezonului și cu, o 
probă teoretică, legată de re
gulamentul de joc. Testarea 
teoretică a jucătorilor dta pri- 
ma divizie ar obliga la un 
studiu atent al regulamentului 
de joc, ceea ce nu ar putea 
duce decît la o si mai bună 
cunoaștere de către jucători 
a spiritului regulilor de joc. 
Stăpînirea regulamentului de 
către fotbaliști ar ridica în 
primul rtad nivelul sportiv al 
partidelor care, de multe ori. 
se dispută... după ureche. Or, 
astăzi, marile orchestre ale 
fotbalului nu mai cîntă demult 
decît după partituri bine în
sușite I

Mircea M. IONESCU
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FINAL MODEST AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI... VA AVEA LOC IN ROMANIA

în ultima zi a „Turneului 
țărilor socialiste" la scrimă — 
repetiție generală în vederea 
Campionatelor Mondiale pen
tru seniori de la Ham
burg (13—23 iulie) — pe plan
șele instalate în Complexul 
sportiv de la Floreasca s-au 
aflat echipele feminine de flo
retă și cele de spadă. Așa cum 
se spera, era un binevenit 
prilej pentru reprezentanții țării 
noastre de a-și valorifica șan
sele, posibilitățile, după ce, la 
turneele individuale, unii și 
le-au irosit chiar pe linia de 
sosire...

La floretă fete, echipa Româ
niei a debuta* cu două succese 
concludente : 9—2 la Cuba, prin 
Moldovan și Chezan — cite 3 v, 
Țurcan și Docan cite 2 v. apoi 
din nou același scor in meciul 
cu incomoda formație a Bul
gariei (Moldovan — 3 v, Țur- 
can, Chezan și Docan — cite 
2 v). Cu totul neașteptat, însă. 
In ultimul meci din grupă, for
mația noastră reprezentativă, 
tatonind exagerat de mult, a 
pierdut cu 7—9 în fața echipei 
R.D. Germane (Moldovan, Che
zan și Dragomir cite 2 ▼. Țur- 
can — in schimb — numai o 
victorie...). în pofida acestei tn- 
frîngeri cu totul fără sena (da
torită unei tactici greșite a fe
telor noastre, aspect asupra că
ruia ne propunem să revenim), 
Goretistele României au intrat

In turneul final, alături de echi
pele Uniunii Sovietice și R.D. 
Germane.

Ce a urmat... Un succes net
— poate cea mai mare, și mai 
frumoasă, surpriză a competiți
ei — în fața echipei Uniunii 
Sovietice, o victorie cu 9—2 
(Moldovan 3 v, Chezan, Țurcan 
și Docan cite 2 v) care a relan
sat, intr-un fel, formația femi
nină de floretă a țării noastre, 
anunțînd-o drept o pretendentă 
la locul I. Din păcate, în con
tinuare, un puțin scontat eșec
— la tușe — în meciul cu echipa 
Ungariei (8—8 ; 55—59) „aruncă* 
fetele noastre tocmai pe locul 
III ! în acest meci, de-a drep
tul 
130 
tru 
(3).
și Dragomir (1). Pentru locurile 
I—II s-au întrecut formațiile 
Uniunii Sovietice și R-D. Ger
mane. Victoria a surîs floretis- 
telor sovietice, mai decise in 
finalul frazelor, cu 9—L Dispu- 
nind. totuși, de o situație mal 
bună la asaltaveraj (—1 fată de 
—2). echipa feminină de floretă 
a R.D. Germane, care a fost 
revelația competiției, a reușit 
să se claseze pe primul loc I

La spadă, debut sigur al tră
gătorilor români : 9—4 cu Cuba 
(Angelescu și L Popa cite 3 
victorii. Zidaru 2 v și Bărăgan 
1 v). în continuare, însă spre 
stupefacția generală, 7—9 cu

dramatic. care a durat peste 
de minute, au punctat, pen- 

culorile noastre. "Chezan 
Moldovan. Țurcan (dte 2)

Cehoslovacia (L Popa 3 v. An
gelescu și Bărăgan cite 2 vic
torii, dar Pongracz și Zidaru, 
ineficacitate pe linie !...) și, mai 
grav, de-a dreptul 
2—9 cu formația U.R.S.S., 
in care numai L Popa 
gracz (autorii cite unei 
au arătat cite ceva din 
lor, ceilalți spadasini 
fiind complet depășiți 
portanta partidei. Aceste eșecuri 
aduc echipa noastră in situația 
de a forța — in extremis — 
poziția a 5-a in competiție, 
printr-o victorie, de data a- 
ceasta fără emoții. Ia „4*-ul 
Bulgariei, cu 9—6 (Angelescu 3 
v. L Popa, Bărăgan și Pongraca 
cite 2 v).

Proba de spadă a fost elști- 
gată de echipa Ungariei : 2 v 
(4-6). în clasament urmează : 
1 Polonia 2 v (4-2) ; 1 U.R.S.S. 
1 v (—7) ; 4. Cehoslovacia 1 v 
(-9).

dezolant.
., med 

si Pon- 
victorii) 
valoarea 

români 
de im-

Tiberiu STAMA ,

BULGARIA-ROMANIA 1-1, LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

noastre s-a observat în momen
tul introducerii lui Bălăci in 
teren.

Cîteva dintre momentele mai 
importante ale Întâlnirii. în mân. 
6. Ivanov îl pune la încercare 
pe Răducanu cu un șut puter
nic din afara careului. Un mi
nut mai tirziu. lordănescu în
cheie o acțiune personală cu o 
lovitură puternică, pe jos. reți
nută cu dificultate de Staikov. 
O reușită acțiune ofensivă a 
formației noastre se înregistrea
ză în min. 9 : C. Zamfir cen
trează de pe partea stingă la 
D. Georgescu, urmează o 
înapoi spre lordănescu și 
surprinzător al acestuia 
foarte aproape de poarta 
mației bulgare. în min. 16 se 
deschide scorul : Răducanu iese 
și prinde balonul în interiorul 
careului de 16 m, dar arbitrul 
consideră (eronat) că portarul 
nostru a depășit, in intervenția 
sa. suprafața de pedeapsă și a- 
rordă lovitură liberă directă de 
la 16 m. Execută MLADENOV, 
balonul trece prin zidul alcă
tuit defectuos de jucătorii noștri 
și se oprește în plasă : 1—8. 
După o serie de acțiuni de o 
parte și de aita. formația noas
tră avansează mai decis in ju
mătatea de teren adversă șl 
obține egalarea. in min. 34 : D. 
Georgescu este faultat la 18 m 
de poarta lui Staikov și IOR- 
DANESCU transformă impeca
bil, la vinclu, lovitura liberă a-

pasă 
șutul 
trece 
for-

TELEX

cordaiă : 1—L După ce Spasov 
ratează de la 6 m. jucătorii 
noștri trec pe lingă o mare o- 
rarie, in min. 39 : un dribling 
prelungit al lui C. Zamfir este 
urmat de o centrare, mingea 
este reluată puternic de Iocdă- 
neseu. Staikov respinge mira
culos, M. Zamfir recentrează și 
D. Georgescu reia, din voleu, 
din apropiere, pe lingă poartă, 
în a doua repriză, mult mai 
puține faze de poartă, joc mai 
confuz. Vom nota șutul pericu
los expediat de Ivanov (min. 
48) și centrarea-șutată a Iui 
Crișan (min. 68), respinsă cu 
dificultate de 
gări. în concluzie, 
modestă sub raport 
încheiată cu un bun 
palmares.

Arbitrul L Sarakinos (Gre
cia) a condus bine, cu excepția 
fazei din min. 16, următoarele 
formații :

ROMÂNIA : Ridncanu — M. 
Zamfir. Mehedinții. Păltinișan, 
Vigu — Sătmîreanu. lordănescu, 
Boloni — Crișan. D. Georgescu, 
C. Zamfir (min. 63 — Bălăci). 
BULGARIA : Staikov — Niko- 
lov, Tișanski. Granriarov. G. 
Bor.ev — Sdravkov. Ivanov 
(min. 81. Metodiev). Slavkov — 
Koeev. Mladenov, Spasov (min. 
46 — Milkov).

în urma acestui rezultat cla
samentul final al grupei a U-a 
din Cupa balcanică 
torul :

1.
2.
1 
în

noastră va intilni pe Invingă- 
toarea din dubla intilnire Iugo
slavia — Grecia. Pînă acum s-a 
disputat numai jocul tur : 0—0 
la Salonic.

apărătorii bul- 
o partidă 
tehnic, dar 
rezultat de

este urmă-

ROMÂNIA 4
Bulgaria 4
Turcia 4

finala trofeului, echipa

2 2 0 
1 1 2 
112

în cadrul Conferinței balca
nice care a avut loc la Pernik 
s-a stabilit ca următoarea edi
ție a Balcaniadei de volei să 
se desfășoare anul viitor ia 
tara noastră. In ultima săptă- 
mină din luna mai. De ase
menea. tot cu acest prilej a 
fost aprobat proiectul „Cupei 
balcanice*, prima ediție urmind

a avea loc anul viitor. La a- 
ceastă nouă competiție, rezer
vată formațiilor masculine, voc 
participa echipele clasate pa 
locul 3 tn campionatele națio
nale.

TURNEUL DE TENIS

BOXERI ROMANI
LA TURNEUL

DE LA „ROLAND GARROS"

DE LA TUNIS
La Tunis se va desfășura, la 

sfîrșitul acestei săptămini, tin 
turneu internațional de box la 
care vor fi prezenți si tinerii 
sportivi români Marian Tismă- 
neanu (semimuscă), Florian Țîr- 
covnlcu (cocos) Si Paul Mun- 
leanu (semimijlode).

PARIS, 31 (Agerpres) — în 
primul tur al probei de sim
plu femei din cadrul turneu
lui de tenis de la Paris, Ma
riana Simionescu (România) 
a învins-o cu 6—4, 6—2 pe 
Diane Evers (Australia). Alte 
rezultate : Tyler — Gerulaitig 
Ruta 6—2, 6—2 ; Jausovec — 
Walș 6—1, 6—3 ; Desfor — 
Anliot 6—7, 6—3, 6—3 ; Na- 
gelsen — Hanik 6—4, 7—5 j 
Bowrey — Coles 7—5, 6—

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
Astă scara,

pc stadionul River Plata
din Ducnos Alrcs

R. F. G. - POLONIA, MECIUL DE DEBUT 
AL TURNEULUI FINAL

Arbitrul român N1COLAE RAi NEA, desemnat sâ conducă partida 
Franța - Itaira, vineri 2 iunie

BUENOS AI— 
RES> u <Pria 
telex). La ora 
cînd apar acesta 
rlnduri la Bue- 

• nos Aires e Încă
/vVef’Una73 noapte, iar pen

tru Argentina șl 
întreaga Americă Latină ediția 
a XI-a a marelui duel fotbalis
tic America — Europa a și În
ceput.

Marea capitală argentinian! 
trăiește In stihii său personal 
apropierea startului pe care-1 
va da astăzi arbitrul brazilian 
Areal do 
oficieze

Coelho, cel chemat să 
meciul de deschidere a

ten. PE MICUL NOSTRU 
ECRAN

Oro 
inaugural 
rxal. R.F. 
POLONIA 
transmisie 
nui River 
nos Aires.

22,30: medul
al turneului fi- 
GERMANIA - 
(grupa a H-a), 

i de pe stadio- 
Piata din Bue-

competiției mondiale dintre re
prezentativele R.F. Germania si 
Polonia, adică medul medaliilor 
de aur cu cele de bronz de la 
„Weltmeisterschaft* *74.

In legătură cu apropiatul 
eveniment, discuțiile comenta
torilor de fotbal se duc in jurul 
absențelor jucătorilor de mare 
valoare și renume mondial cum 
ar fi Beckenbauer sau Cruyff, 
Pele sau Jairzinho, Tostao seu 
Gerson. In lipsa unor aseme
nea mari fotbaliști, ziariștii pre
zenți aid se străduiesc să gă
sească alți candidați la celebci-

tate in lumea balonului rotund, 
nume ea Rensenbrink sau Pla
tini avînd deja o largă circu
lație. Rămlne de văzut dacă 
aceștia sau alții vor reuși să 
ridice nivelul tehnic al campio
natului la exigența spectatori
lor și telespectatorilor.

Cine stat f avoriții T. 
în selecția mare a 

mondiale intră echipele 
hei și Argentinei, pe de 
te, șl ale R.F. Germania și 
Olandei, pe de altă parte. Se 
nai consideră că echipa Fran
ței este periculoasă. Ca și Ita
lia. dealtfel, echipă pentru care 
există multe simpatii. Speran
țele „azzurrilor* se îndreaptă 
spre noul centru atacant Rossl, 
căruia îi revine rolul să „supli
nească* declinul ltii Graziani, 
în ceea re privește Scoția și 
Suedia, ambele echipe par re
laxate. Să ne amintim, însă, că 
și la trecutele 
lăsat la Început 
sie, pentru ca 
In priză*.

în meciul 
eeastă seară, 
River Plata, 
dat de o solemnitate de des
chidere, se vor înfrunta echipa 
Întinerită a lui Helmut Schon 
cu vârstnicii lui Gorski (antre
norul din 1974). la care Gmoch 
(antrenorul de acum) n-a putut 
să renunțe din cauza acelorași 
motive (pretutindeni !) de men
ținere a jucătorilor cu cărți de 
vizită. Comentatorii acreditează 
drept favorită echipa R.F. Ger
mania, cu toate că antrenorul 
ei, sceptic ca întotdeauna, de
clară aici că echipa lui nu răs
punde încă la comenzi, ceea ce 
l-ar face să se mulțumească 
deocamdată cu un meci nul—

presei 
Brazi- 
o par-

ediții ele au 
aceeași impre- 
apoi să „intre

debut din a-de
de pe stadionul 

care va fi prece-

Antrenorii celor două echipa 
nu au comunicat încă forma
țiile, care totuși 'se conturează 
datorită unor surse bine infor
mate. De pildă, în echipa cana- 
pioană mondială vor juca Maier» 
Vogts, Kaltz, Russman, Diets, 
Rununenige, Bonhof, Flohe, EL 
Muller, iar în fața acestora vîr- 
furile de atac Fischer și D. 
Muller. Prin urmare, un „clasic* 
44-44-2. în echipa Poloniei apar 
ca titulari cerți consacrata 
Tomaszewski, Deyna, Kaspero- 
zak, Lubanski (toți trecuți de 
30 de ani) alături de Lato, Szar- 
mach și Gorgon, nici ei nu prea 
tineri (In jur de 28 de ani). 
Rămlne de văzut dacă expe
riența consacraților fotbaliști 
polonezi va putea contracara 
tinerețea unor proaspeți titulari 
in echipa R.F.G. cum sînt Rum- 
menige, D. Muller. H. Muller 
și alții.

In orice caz, acest joc de 
debut va lăsa loc primelor im
presii. In măsură să schimbe 
(sau să confirme...) pe cele 
prestabilite, mai cu seamă în 
ceea ce privește resursele echi
pei deținătoare a „Cupei Mon
diale", prima care pășește în 
arenă, în compania altei echipe 
cu palmares la ultima ediție, 
cea a Poloniei.

Și o veste de ultimă oră. de 
real interes pentru iubitorii fot
balului din țara noastră : arbi
trul român Nicolae Rai nea a 
fost desemnat să conducă par
tida Franța — Italia, din grupa 
L meci ce se va desfășura vi
neri 2 iunie, la Mar del Plata.

loan CHIR1LA

PE SCURT
ATLETISM • La Essen (KJ. 

Germania), tn proba de 1 500 m 
plat englezul Gen Grant a obți
nut 3:39,9 (cea mal bună perfor
manță europeană a sezonului). • 
In ultima zi a campionatelor fe
minine universitare ale S.U.A. de 
la Knoxville (Tennessee) au fost 
înregistrate rezultatele : 200 m — 
Evelyn Ashford 22,91 ; 400 m — 
Rosalyn Bryant 50,93 ; 400 mg — 
Debbie Esser 57,85 ; înălțime — 
Louise Ritter 1,87 m. • Vest-ger- 
manul Guido Kratschmer a re
alizat cea mai bună performanță 
mondială a anului la decatlon, cu 
1410 p.

AUTO • Pentru a treia oară, 
AL Unser (39 ani) a ciștigat tra
diționala cursă de 500 mile de la 
Indianapolis — medie orară 
158,181 km.

NATAȚIE • Turneul interna
țional de polo de la Schwedt 
(R. D. Germană) a fost cîștlgat 
de echipa Poloniei, care a învins 
cu 6—5 Cehoslovacia, cu 7—4 R.D, 
Germană și cu 11—8 Bulgaria.

RUGBY • In finala campiona
tului Franței : Beziers — Montfer- 
rand 31—9 (10—0). Este pentru a 
7-a oară cînd echipa din Beziers 
intră In posesia titlului.

VOLEI • In orașul cehoslovac 
Liberec au început întrecerile 
competiției masculine a „Armate
lor Prietene”. Rezultate din pri
ma zi : T.S.K.A. sofia — Honved 
Budapesta 3—1 ; T.S.K.A. Mosco
va — Dukla Liberec (tineret) 
3—o ; Dukla Liberek — Steaua 
București 3—0.
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PRONOSTIC PENTRU 
OUMP1ADA *30

Cunoscutul antrenor 
sovietic de atletism Le
onid Homenkov a pu
blicat în ziarul .Prav
da- un articol unde 
prezintă o prognoză a 
eventualelor rezultate ce 
vor fi abținute de că
tre atiețll particlpanțl 
la Jocurile Olimpice de 
vară de la Moscova — 
1980. Iată pronosticuri
le specialistului sovie
tic : 100 m — 9,81 ; să
ritura cu prăjina — 
6,00 m ; aruncarea dia
cului — 74,60 m ; arun
carea ciocanului — 
80,17 ; aruncarea suliței 
— 97,02 m.

MOTOCICUȘUI 
ZBURĂTORI

La Newcastle. In Aus
tralia. Dale Buggins, un 
tînăr de 17 ani a reali
zat un original record 
mondial, reușind să e- 
fectueze cu motocicleta 
un salt peste 25 de au
tomobile așezate unul 
lingă altul. El a decla-

rat ei intenționează să 
plece în Statele Unite, 
pentru ■ concura di
rect eu Evel Knievei, 
deținătorul precedentu
lui record de acest gen. 
eu un salt peste 11 au
tomobile.

FĂRĂ ARBITRI I
In orașul șl regiunea 

Ostrava, din R.S. Ceho
slovacă. s-a Inaugurat 
In acest an o competi
ție sportivă insolită, 
purttnd titulatura .Liga 
alergătorilor*. La acest 
concurs nu există cro- 
nometrorl șl arbitri, 
înscrierile se fac la pa
tru categorii și anume: 
peste 200 km. peste 100 
km, peste 60 km si 
peste 36 km. O dată În
scris. participantul are 
obligația de a parcurge 
într-o lună distanta 
prevăzută tn cadrul 
uneia din categorii, ur

mind să-l informeze pe

organizatori prin inter
mediul unei cârti poș
tale de performantele 
obținute. Organizatorii 
centralizează informați
ile primite de la aler
gători și fac clasamen
te trimestriale pe care 
le publică In presă.

AVATARURILE 
UNUI FOST CAMPION

Unui din mărite bmm 
«la atlatismulul, prin 
anii *50, • fost acela «1 
britanicului Gordon Pirie. 
Trecut la profesionism, el e 
activat un timp tntr-e« 
,,circ* atletic, pentru oa 
apoi sâ treacă le rind*. 
rile... toreadorilor. Ptrle 
a atacat c« succese me
diocre taurii din Cordoba, 
apoi a dispărut complet 
lată Insă că, recent «•-. 
zlorist sportiv l-a redesco
perit Intîmplăter, în pos
tură de muncitor îo e 
fabrică de produse lao-

tata din Noua ZeetandB. 
Foxtwi atl«< |l toreador 
M ocupâ acum ca fa»- 
brtcaraa brinzat fi pare 
•4 fie foarte versat ta 
aoeostâ specialitate. ta- 
loreeant de menționat ci 
— dupd propriile sale 
dedorațn 
reazd 
vechil 
pecțla 
muh

împlinit 50 de anI.M
FURT LA CAGLIARI
De la sediul clubului 

de fotbal U. S. Cagliari, 
din Sardinia, a fost fu
rat trofeul primit de 
celebrul Internațional 
Glgt Rlva pentru titlul 
de golgeter obținui In 
perioada de glorie a 
activității sale In echipa 
sardă.

Rlva a declarat că 
este dispus să intre In 
contact cu autorii fur
tului șl să plătească 
suma necesară pentru 
răscumpărarea presti
giosului trofeu.

propriiîe
- el Ișl ăote- 

postul act noi doar 
reputații, căci dt. 
fabricii a ezitat 

înainta do e4 a» 
dl» cauza vtrxtel 
tnotatate. Ftrle ■

• Pentru că au primit cita 
la 

cadrul 
Krieger 
(Scoția); 

Gomes

.„ două cartonașe
„: timpul meciurilor
S calificărilor,

galbene 
din 

jucătorii 
(Austria), Donachie 
Cuccureddu (Italia), 
(Spania), Ghasmi (Tunisia) na 
vor putea lua parte la primul 
meci al echipelor lor.

• Un computer manevrat da 
un speciali'st argentinian va re
zolva analizele jucătorilor aleși 
după fiecare med pentru con
trolul antidoping. Procedure 
este asemănătoare celei folosite 
tn 1974, la turneul final dispu
tat în R. F. Germania. Analiza 
va stabili dacă subiecții — dte 
doi din fiecare echipă, aleși 
prin tragere la sorți — au fo
losit unul din cele 40 de sti
mulente interzise de F.I.FA'

I • în cele zece turnee finale 
disputate pînă acum, 490 de Ju
cători au marcat in total 950 
de goluri. Cele mai multe, in 
1954 : 140. Cele mai puține, in 
primele două ediții, cite 70. 
Există certitudinea că în Ar
gentina va fi realizat golul nr. 
1000. Cine va fi autorul si în 
ce meci 1 Vom afla la timpul 
potrivit
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