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S-au incheiat întrecerile „Daciadei“ la canotaj

SPORTIVII CLUBURILOR BUCUREȘTENE 
AU ClȘTIGAT IERI TOATE PROBELE

DINAMO Șl STEAUA - 
CITE PATRU TITLURI DE 

CAMPIONI
începute de marți, întrecerile 

de canotaj din cadrul primei edi
ții de vară a competiției naționa
le „Daciada” s-au încheiat ieri la 
amiază Cu finalele probelor 
masculine, ocazie cu care au 
fost decernate și titlurile de 
campioni ai României. Ca și în 
zilele precedente, vremea a fost 
excelentă, vîntul ușor din față 
incomodînd în prea mică mă
sură disputele celor mai va
loroase ambarcațiuni din țară, 
pe apele lacului Snagov.

Așa cum dealtfel anticipau 
toți specialiștii. în prim planul 
competiției s-au situat sporti
vii cluburilor Steau3 și Dinamo, 
ale căror secții dispun la a- 
ceastâ oră de aproape tot ce 
există mai valoros în canota
jul românesc. „Scorul" în 
disputa lor directă, încheiată 
cu un echitabil rezultat de e- 
galitate (4—4), l-au deschis ele
vii Iui A. Aposteanu, cu barca 
lor de 4+1 rame, sosită cu a- 
proape 11 secunde înaintea e- 
chipajului dinamovist. A urmat 
imediat replica canotorilor pre-

Nicolae Popa, învingător in cea mai disputată probă a zilei 
Foto : D. NEAGU

gătiti de Dumitru Popa, victo
rioși la dublu vîsle, la fel de 
categoric.

In următoarele două curse, 
care angajau tot ambarcații mici

s-au impus din nou sportivii 
de la Steaua. Pavel Zagoni și 
George Mereuță au ciștigat 
fără prea mari eforturi proba 
de 2 f.c., iar coechipierul lor 
Nicolae Popa a devenit noul 
campion al țării la simplu. A- 
ceastă din urmă cursă a fost 
dealtfel și cea mai disputată 
din întreg programul zilei. Fo
stul campion al României, Mir-

chiar cu un avans confortabil, 
pină în apropierea sosirii. După 
părerea tuturor însă. Roman a 
greșit păstrind si în final a- 
celași ritm, în timp ce pe cu
loarul învecinat Nicolae Popa

Adrian VASILIU 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

cea Roman, care acum repre
zintă culorile clubului sportiv 
A.S.E. (fost C.N.U.), a avut un 
start mai bun și a condus a- 
proape în permanentă, uneori

de dezvoftaree mișcării noastresportive

Azi judeful HARGHITA

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ
9 *

NE-A STIMULAT SĂ TRANSFORMĂM 
Șl ÎN SPORT CANTITATEA 

ÎNTR-0 NOUĂ CALITATE
Continuăm astăzi ancheta noas

tră privind modul în care con
siliile județene pentru educație 
fizică și sport, organele și or
ganizațiile cu răspunderi și a- 
tribuții in acest domeniu și le 
îndeplinesc in privința organi
zării acțiunilor și întrecerilor 
din cadrul „Daciadei”. influenta 
pe care marea competiție na
țională o are asupra dezvoltării 
mișcării noastre sportive. La 
întrebările puse de redacție ne-a 
răspuns tovarășul IOAN FE- 
RENCZ. președintele CJ.E.F.S. 
Harghita.

— Este știut că pe aceste mi
nunate meleaguri, cu ierni în
cărcate de zăpadă și neasemuite 
frumuseți pe timp de vară, 
oamenii iubesc mișcarea in aer 
liber, îndrăgesc sportul. Ce a 
însemnat „Daciada” pentru miș
carea sportivă din județul Har
ghita ?

— Pentru tineretul nostru, 
pentru oamenii muncii din ți
nuturile Harghitei, români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
uniți frățește în gind și în 
faptă. în eforturile dedicate îm
plinirilor socialiste. „Daciada", 
organizată din inițiativa se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
re pe plan sportiv o putere de 
mobilizare fără precedent. Prin 
amola gamă de acțiuni și între
ceri cuprinsă în regulamentul 
ei. „Daciada" a deschis cele mai 
largi posibilități accesului ma
selor la binefacerile sportului ;

„Daciada" ne-a mobilizat cu în
tregul potențial ca și în acest 
domeniu de mare importanță 
socială să transformăm canti
tatea într-o nouă calitate ; „Da
ciada" ne oferă posibilitatea de 
a valorifica și îmbogăți tradiți
ile și. nu în ultimă instanță, ea 
deschide calea afirmării talen
telor. Cele spuse pot — și se 
cuvine — să fie argumentate cu 
numeroase exemple. Sportul a 
devenit o prezență activă în 
viața_ satelor, se afirmă vigu
ros în școli, în întreprinderi și 
instituții. Se organizează dumi
nica pasionante întreceri comu
nale și intercomunale pe tere
nuri amenajate prin munca 
patriotică a cetățenilor. Au avut 
loc festivaluri în numeroase lo
calități. prilej cu care jocurile 
sportive au fost îmbinate cu 
acțiuni educative, cultural-ar- 
tistice. Este încurajată dezvol
tarea disciplinelor cu tradiție, 
cum sînt hocheiul, schiul, să- 
niușul în mediul rural, prin 
amenajarea unor baze excelen
te, cum sînt cele de la Ciumani, 
Lăzarea, Ditrău, Mădăraș, Re- 
metea, Harghita-Băi și altele. 
Am avut cinstea de a fi gaz
dele unor acțiuni cu caracter 
republican, cum au fost finalele 
pe țară la schi și sanie și am 
participat la toate finalelg de 
pină acum în alte județe. Și

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

Niinc, in clapa nr. 32 a Diviziei 1 dc fotbal

DINAMO - STEAUA, 
UN MECI DE TRADIȚIE
CU... DOUĂ FAVORITE

Campionatul primei noastre 
divizii își adună toate forțele 
pentru ultimele trei „runde” 
acum, cînd Incertitudinea domi
nă ambii poli ai clasamentului. 
Etapa nr. 32, de miine, poate 
clarifica situațiile sau Ie poate 
încurca și mai rău.„

Indiscutabil, etapa de miine 
e dominată de derbyul Dinamo 
— Steaua, meci de tradiție și 
de efect în fotbalul nostru. Re
veniți puternic în ultima vreme, 
dinamoviștii luptă acum pentru 
singura lor șansă de a ne mai 
reprezenta într-o cupă europea
nă și, logic, vor forța victoria. 
Relansată, după victoria de la 
Arad, în dștigarea titlului. 
Steaua nu vizează nici ea altceva 
decît victoria. Cu aceste premi
se, derbyul de miine se anun
ță o întrecere de mari ambiții 
și de totală dăruire, de la care 
mulți așteaptă și reeditarea 
partidelor de mare spectacol 
din trecut. In tur a fost „re
miză” : 3—3. Miine... ?

Etapa mai are și alte necu
noscute interesante. E meciul 
pentru........oxigen”, de la Ora
dea, unde constănțenii vor în
cerca să recîștige punctul pier-

CLASAMENTUL
1. STEAUA 31 ÎS 7 9 69-46 37
2. Politehnica Tim. 31 16 5 10 44-30 37
X F. G Argeș 31 14 S 10 51-45 37
4. Sportul stud. 31 14 2 13 44-40 34
X Dinamo 31 14 5 12 45-34 33
«. A.S.A. Tg. M. 31 13 6 12 47-35 32
7. Jiul 31 14 4 13 50-42 32
X F.G Corvi nul 31 10 11 10 42-41 31
9. U.T. Arad 31 12 7 12 47-50 31

IX C.S. Tîrgoviște 31 12 7 12 25-30 31
11. Univ. Craiova 31 12 6 13 34-31 30
12. F. Q Olimpia 31 13 4 14 35-42 30
IX F. Q Bihor 31 14 2 15 35-51 30
IX F. G Petrolul 31 11 7 13 40-41 29
1X F.G Constanța 31 13 3 15 30-43 29
IX S. G Bacâu 31 11 7 13 40-54 29
17. Politehnica lași 31 14 7 14 30-37 27
1t. F.GM. Reșița 31 • 3 20 28- 58 19

dut în tur, acasă, punct care 
le-ar înmulți speranțele de 
„supraviețuire” in A. Cum oră- 
denii simt și ei „flăcările” re
trogradării, este de așteptat un 
meci de mare angajament mîi- 
ne, pe Criș. Strînse și pline de 
emoții se anunță și întîlnirile 
de la Iași, Bacău și Tîrgoviște, 
dacă nu chiar și cele de la 
Craiova și Pitești, unde gazdele 
par liniștite numai teoretic...

PROGRAMUL „RUNDEI*
Oradea :
Reșița : 
Bacău :
București :

București :

F.C. BIHOR - F.C. CONSTANȚA
F.C.M. - U.T. ARAD
SPORT CLUB - JIUL
DINAMO - STEAUA

(Stadion „23 August)
SPORTUL STUDENȚESC - A.S.A. TG. MUREȘ 

(Stadion „Republicii”, ora 11)
UNIVERSITATEA - F.C. PETROLUL
POUTEHNICA - F.C. CORVINUL
CLUBUL SPORTIV - POUTEHNICA T1M.
F.C. ARGEȘ - F.C. OLIMPIA

partidele, cu excepția meciului Sportul studen

Craiova :
lași :
Tîrgoviște :
Pitești :
• Toate

țese — A.S.A., vor începe la ora 17,30.

Campionatele internaționale ale României

SPECTACOL ATLETIC ATRACTIV, 
CU NUMEROASE CAPELE DE AFIȘ

Cîteva ore ne despart de startul 
unei noi ediții a campionatelor 
internationals' de atletism ale 
României. O ediție care se a- 
nunță mai interesantă de
cît cele desfășurate in ulti
mele sezoane, cu o participare 
mai numeroasă și cu cîteva 
prezențe notabile, care vor ri
dica, neîndoios, standardul com
petiției.

Iubitorii atletismului care se 
vor afla în după-amiezile de 
sîmbătă și duminică pe Stadio
nul Republicii vor avea prilejul 
să asiste la cîteva probe ce se 
anunță extrem de atractive. Re
zultate de valoare ne pot oferi, 
în primul rînd, cursele femini
ne de semifond, în care vor 
evolua, alături de cele mai bune 
specialiste ale tării, două aler
gătoare cu bun renume inter
național : Marie Francoise Du
bois (Franța) și Cornelia Burki

(Elveția), La fel, probele de 
aruncarea discului, unde — la 
feminin — Argentina Menis le 
va avea ca adversare pe Sabine 
Engel (R. D. Germană) și pe 
cubanezele — cunoscute publi
cului nostru — Carmen Romero 
și Maria Betancour, iar la mas
culin Ion Zamfirache va fi opus 
unui puternic trio cubanez : Ju
lian Morrison, Louis Mariano 
(recordmanul Cubei cu 64,18 m) 
și Juan Martinez. Cubanezii au 
trimis la București pe cei mai 
buni aruncători, celor amintiți 
aici adăugîndu-li-se sulitașii 
Reynaldo Patterson și Antonio 
Gomez, care dețin performanțe 
de peste 80 de metri. „Vedetele" 
acestei probe vor fi însă, pro- 
babiL maghiarii Gyorgy Erdely 
și Jozsef Csik. care au depășit 
in acest an 85 de metri.

MARICICA PUICA(Continuare in pag. a 4-a)

Cu o lună înaintea C. M. de scrimă

„RADIOGRAFIA" SELECȚIONABILILOR = 0 STARE DE SPIRIT
BUNĂ, EXPRESIA UNEI PREGĂTIRI

Cu o lună înaintea ediției 
1978 a C.M. de scrimă, de la 
Hamburg, acum cînd pregătiri
lor lotului reprezentativ al 
României 11 se pun accentul 
final, decisiv, ne-am gîndit să 
abordăm perspectivele sportivi
lor noștri la apropiata mare 
confruntare a scrimei interna
ționale dintr-un unghi mai pu
țin investigat : cum se reflectă 
pe plan psihologic. în rîndul 
selectionabililor, complexul pro
ces de pregătire. Punctul nos
tru de vedere s-a definit pe 
de o parte prin cele consta
tate direct, în timpul perioa
dei de pregătire și a concursu
rilor, iar pe de altă parte prin 
dialogul purtat cu cei în cauză, 
sportivi și antrenori.

Am desprins, după cum era 
și firesc, din investigația noas

tră. condiția subiectivă — do
rința sportivilor de a se si
tua cit mai sus in ierarhia 
mondială a acestui sport olim
pic — dar și condiția obiec
tivă — bagajul de pregătire 
(potential fizic, cunoștințe teh
nice și tactice, aduse împreună 
la stadiul formei maxime la 
momentul oportun, între 13 și 
23 iulie) cu care selecționabilii, 
ajutați de colectivul de antre
nori, pornesc la drum. O pre
misă esențială a unei stări de 
spirit sănătoase a sportivilor o 
constituie plauul de pregătire 
judicios alcătuit. Or, din acest 
punct de vedere am intilnit o 
unanimitate de opinii : toți 
sportivii sclecționabili și an
trenorii lor consideră planul 
după care s-a efectuat proce
sul de pregătire pentru C.M.

CONȘTIINCIOASE
drept adecvat, ații din punct 
de vedere al intereselor echi
pelor, cit și din cel al aspira
țiilor individuale. Desigur, cel 
mai edificator exemplu în a- 
cest sens ni-1 oferă sabrerii, 
primii purtători ai speranțelor 
scrimei românești pentru un 
titlu mondial. Dealtfel, antreno
rul H. Bădescu ne-a spus : „A 
sosit timpul ca echipa de sa
bie a României să urce pe pri
ma treaptă a podiumului, tran- 
șind, la Hamburg. în favoarea 
sa vechea rivalitate sportivă cu 
reprezentativele Uniunii So
vietice și Ungariei, tradiționa
lele noastre partenere de po-

Pnul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)



TINERII BOXERI ROMANI 
ÎNAINTEA STARTULUI LA C.E

Peste puține zile, cei mai 
buni tineri boxeri din Europa 
▼or fi prezenți la startul unei 
noi ediții a campionatelor con
tinentale. In vederea acestui im
portant eveniment sportiv in
ternațional, antrenorii Teodor 
Niculescu, Hie Dondoi și Ga
briel Pometcu au selecționat un 
lot de tineri pugiliști care s-au 
distins în Întrecerile tumorilor 
(născuți după 1959). I-am gă

sit la unul dintre ultimele an-

— Cum s-au comportat ei in 
intilnirile respective ?

— Adversarii au fost diferiți 
ca valoare. In funcție de difi
cultatea meciurilor pe care 
le-au susținut, se pot face și 
aprecierile in legătură cu com
portarea lor. Cele mai bune 
evoluții le-au avut Daniel 
Radu (muscă), MIhai Niculescu 
(ușoară), Vasile Gârgavu (mij
locie) șl Floricel Ungur can u 
(mijlocie mică). Ceilalți s-au

prioritari

Xde dezvoltai

(Urmare din pag. 1)

tpune ei sportivi din 
i au ocupat locul 1 
vira Lucaci) si locul al 
(prin Tereza Bodo) la 
icurile 1 ia finalele de

CAMPIONAT
ETAPA MAI CALMA LA RUGB

Antrenorul Teodor Niculescu, tn codrul «nei lecții la mdnuri eu 
unul dintre elevii tăi, Mihai Niculescu Foto : Vasile BAGEAC

trenamente pe cei ce vor re
ia 
la 
17

prezenta boxul românesc 
campionatele europene de 
Dublin (Irlanda), intre 8 și 
iunie.

Antrenorul emerit Teodor Ni
culescu efectua ultimele retu
șuri la pregătirea pentru a- 
ceaștă competiție. Pe rind. Du
mitru Șchiopu, Daniel Radu, 
Titi Cercel, Mihai Niculescu, 
Ștefan Imbre, Floricel Ungu- 
reanu, — 
Joița 
procedee de atac și apărare 
cursul unor lecții la mănuși 
smtrenorul.

„Pentru azi ne-am propus 
antrenament eeva mai ușor 
ne-a spus antrenorul coordona
tor al 
băieții 
eiurile 
zilele 
Brăila*

Vasile Gârgavu și Ion 
au exersat principalele 

In 
cu

un

lotului. T. Niculescu — 
resimțindu-se după me
de verificare susținute, 
trecute, la Galați și

comportat destul de bine pen
tru pregătirea lor. Singurul care 
n-a dat satisfacție a fost semi
greul file Captari. motiv pen
tru care a si fost Înlocuit. In 
formație, cu Ion Joita.

— Din cile constatăm, nu 
tom alinia o echipă eampletă—

— Este adevărat. Nu vom a- 
vea reprezentanți la categoriile 
cocoș, semiușoară si grea, unde 
nu dispunem de valori cores
punzătoare unei competiții de 
acest nivel.

— Ce șanse acordați elevi
lor dv. Ia C.E. de la Dublin ?

— în competițiile Juniorilor 
este foarte greu să prevezi șan
sele sportivilor, deoarece ad
versarii sint, de cele mal multe 
ori, necunoscuți. Eu am încre
dere In toți, dar reușita va de
pinde de et

Mihai TRAN CA

CU 0 LUNA ÎNAINTEA C. M. DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

diurn. Există toate condițiile să 
ne îndeplinim acest obiectiv, 
cei 6 trăgători din lot, D. Iri- 
miciuc, L Pop, C. Marin, Al. 
Nilca, M. Mustață și L Fan- 
telimonescu parcurgind ta pe
rioada de pregătire drumuri 
diverse, individualizate, pentru 
a intra ta formă, dar eare — 
in final — trebuie să se intîl- 
nească pentru a atinge perfor
manța supremă. Cu alte cu
vinte, chiar dacă Nilca este 
programat eu două virfuri de 
formă (el eonducind, la această 
oră, in clasamentul „Cupei 
mondiale” pe baza unor ex
celente rezultate la Începutul a- 
eestui sezon sportiv, după e 
perioadă de „reflux* urmind un 
nou „vîrf”, ta iulie), iar C. 
Marin a urmat o linie gradat 
ascendentă, rezultatul său de 
la recentul turneu al țărilor 
socialiste dovedind eă ae a- 
propie de forma sa maximă, 
chiar dacă căpitanul echipei, 
D. Irimiciuc, va fi poate pre
zent doar in proba pe echipe, 
Iar „mezinul” I. Pantelimonescu 
ii va lua locul la individuale, 
eu totii sîntem convinși eă pu
tem aspira la titlu] mondial. A- 
vem și datoria să o facem !“. 
Punct de vedere Împărtășit, in
tru totul, de elevul său. C. Ma
rin, campion mondial universi
tar, eare a adăugat : „Mă simt 
ta plenitudinea forțelor. Nu a- 
vem nici un motiv să 
de adversari. Sîntem 
tre cei mai buni din 
cru confirmat și in 
zon”.

ne temem 
doar prin- 
lume. ta- 
acest se-

Recenta rtștigătoare a „Tro
feului Jeanty”, floretista Mar
cela Moldovan, este convinsă că 
orice clasare a echipei femi
nine de floretă a țării noastre 
tn afara podiumului la Ham
burg ar însemna un neaștep
tat eșec. Și că personal are o 
bună dispoziție de concurs, ca
pabilă să o plaseze intre cele 
S finaliste. Deși lipsită de a- 
portul fostei campioane mon
diale, Ecaterina Stahl, tacă ta- 
(fisponibilâ. și de cel al Suza- 
nei Ardeleana, nerefăcută după 
un recent accident echipa fe
minină de floretă are. după 
cum apreciază antrenorul său. 
V. Chelaru, „doar o necunos
cută : cea de a daeea trăgă
toare, candidate fiind Carmen 
Doran și Adriana Dragomlr*.

Singura probă ta care scrima 
românească a fost ta acest se
zon sub cota valorică aștep
tată, cea de spadă, nn ne-a o- 
ferit nid acum, la a treia sa 
evoluție pe „teren propriu”, 
motive de satisfacție. Spada
sinii se prezintă eu aceleași 
mari oscilații de comportament, 
nu numai intre probe, ei și 
Intre fazele aceluiași concurs, 
avtnd o rezistență psihică pre
cară. manifestă chiar și la tră
gători care ar putea emite pre
tenții mal mari, cum ar fi 
L. Angeleseu. L Popa, N. Iorgn, 
O. Zidaru. Toți stat „prizonie
rii” unei mentalități defensive 
de luptă, complet depășită ta 
scrima actuală, tehnica „micii 
dupeli” neadudnd decft rezul
tate nesemnificative. Nu tatlm- 
plător spadasinii din lotul re
prezentativ na reușesc să se

reală. nu le ri. 
■tagură eale in 
alungarea spiri- 
• pregătire psi-

in
tui 

plus 
pen-

de spirit 
exprimat 
pregătire

HI P I S M
Deșl cuprindea un număr res- 

trins de partanți (73 în 7 probe), 
prima reuniune din ciclul celor 
ce vor avea loc joia după-amia- 
ză s-a bucurat, totuși, de pre
zența unei asistențe destul de 
numeroase. Alergările (exceptlnd 
pe cele rezervate mlnjUor, ta 
care primii doi sosiți au termi
nat cu un avans apreciabil față 
de restul concurențllor) au fost, 
hi general, disputate, unii din
tre cîțtigători’ (Honorica, Otilian) 
fiind nevolți să „atace" rezerva 
de secunde pentru a putea ter
mina pe primul loc. Din ansam
blul rezultatelor merită reținute 
valorile marcate de Stila (1:34,9) 
și Nervin (1:35,2), doi mln» cu

drele de specialitate — profe
sorii de educație fizică, antreno
rii, tehnicienii — la organizarea 
Întrecerilor JJaciadei” ?

— Avem in județ numeroși 
activiști pe tărim sportiv care 
vădesc pasiune și folosesc În
treaga lor capacitate de muncă 
pentru 
nizate 
pentru 
oameni 
sportului. creșterea tinerelor 
talente și promovarea lor spre 
performanță. Faptul că avem 
ta județ peste 180 de profesori 
de educație fizică este o dova
dă grăitoare a grijii partidului 
și statului nostru pentru asigu
rarea condiției esențiale desfă
șurării unei, activități temeini
ce și cuprinzătoare : specialiș
tii. Mulți dintre aceștia se stră
duiesc să fie la înălțimea nobi
lei lor misiuni. Horea Dobreanu 
(Subcetate), Mihai Cichi (Odor- 
heiul Secuiesc), Eugen Gali 
(Sindominic). Andrei Barsos (LA- 
zarea), Carol Csaszar și Imre 
Ferencz (Miercurea Ciuc), Ar
pad Kerczo (Ciumani) sint nu
mai citeva exemple. In adună
rile de instruire, de analiză a 
muncii, ta deplasările de Îndru
mare și control subliniem nece
sitatea ea toate cadrele noastre 
să se alinieze după cei frun
tași.

— Ce considerați eă nu s-a 
realizat tacă la nivelul cerințe
lor Programului dezvoltării miș
cării sportive 7

— Anaiizind cu 
zultatele obținute 
și raportindu-le la 
xistente ta județ, _____ _____
am reușit să transpunem In via
tă și ta domeniul sportului sar
cinile trasate de partid de a 
transforma cantitatea lntr-o 
nouă calitate, ne dăm seama că 
există tacă unele neajunsuri. 
Ne referim, Îndeosebi, la an
trenarea muncitorilor ta practi
carea exerdțiilor fizice ta mod 
organizat și sistematic, cuprin
derea navetiștilor ta acțiunile și 
competițiile organizate și alte- 

■ le. Este necesar să depunem ta 
continuare mai multe eforturi 
pentru organizarea ta cele mai 
bune condiții a activității Ia ni
velul unităților de bază. Avem 
in județ locuri de agrement mi
nunate, frumuseți ale naturii 
care se cer cunoscute, obiective 
economice ridicate prin hărni
cia oamenilor muncii. Trebuie 
să depunem mai multe eforturi 
pentru ca aceste obiective să 
intre ta programul de petrecere 
a timpului liber al oamenilor 
muncii ta mod plăcut si folosi
tor.

— Cum se materializează con
lucrarea factorilor eu răspunderi 
ti atribuții ta realizarea sarci
nilor „Daciadei” ?

— Rezultatele bune obținute 
ptaă acum iși au izvorul ta 
munca colectivă a celor ce am 
primit sarcina să ne ocupăm de 
educația fizică a maselor. în 
acest sens, se poate aprecia că 
există colaborare Intre factorii 
cu atribuții ta domeniul sportu
lui. colaborare realizată sub 
permanenta îndrumare a Comi
tetului județean de partid, a or
ganelor și organizațiilor de 
partid locale. Sintem conștienți 
că de această colaborare depind, 
ta primul rtad, rezultatele pe 
care le vom obține și ta viitor.

reunita acțiunilor orga- 
ta cadrul »Daciadei“, 
atragerea maselor de 

ai muncii la practicarea 
creșterea

• După două etape „fierbinți”. 
Farul — Steaua șl Dinamo — Fa
rul fiind partidele care au po
larizat Întreaga atenție a supor
terilor balonului oval, lată-ne ta 
țața unei etape (a Xl-a) mal cal
me, fără obișnuitele „capete de a- 
flș*. De data aceasta, Farul, lidera 
clasamentului, joacă acasă eu 
Știința Petroșani, in fața căreia 
are de hiat o revanșă (In turul 
competiției au câștigat studenții 
eu 6—0) și nu ne îndoim că o 
va obține, cunoscând timiditatea 
cu care evoluează petroșenenil 
„afară". Steaua, cea de doua 
clasată, evoluează șl ea pe teren 
propriu șl nu va avea, desigur, 
probleme deosebite în fața Rul
mentului Birlad. (In tur : 24—14 
pentru militari). Iar Dinamo 
(deocamdată pe poziția a treia), 
echipă ta plină formă care apli
că cel mal bine, după opinia 
noastră, principiile rugbyului 
modern (deși are Importante 
„goluri" ta formație), va Intîlni, 
la Glulești, pe Rapid, o altă e- 
chlpă căreia II place să plimbe 
mult balonul și să realizeze fru
moase „desene" pe patrulaterul 
de gazon. Rapidiștil, care au la 
activ trei spectaculoase succese 
— ÎS—7 cu „U“ Timișoara, 13—12 
cu R.C. Grivița Roșie și 12—3 cu 
Rulmentul Birlad — vor fi. fără 
îndoială, dornici să arate că pot 
mal mult, tn consecință, se a- 
nunță un meci pasionant, Dina
mo, avind totuși un lot mai va
loros, păstrează prima șansă, (ta 
tur : 13—4 pentru dinamovlști).

ta continuare, programul eta-

FINAL ÎN CAMPIONATUL
Duminică se pune punct final 

....................ie-
Tl- 
dln 

la 
pe antrenorul 

titlul
exigență re- 

pină acum 
condițiile e- 
modul cum

edițiel 1978 a campionatului 
mlnin de handbal, Divizia A. 
mișorenii le vor sărbători 
nou pe handbalistele lor de 
Universitatea (șl , __1
Constantin Lache) pentru 
de campioane. El au șl satis
facția că cealaltă formație de pe 
Bega, Constructorul, a rămas în 
prima divizie.

Firește, nu numai timișorenii 
stnt „Implicați* în acest final de 
campionat La Constanța, luptă 
dirză pentru un toc pe podium 
(Hidrotehnica), ea ti la Tg. Mu
reș (Mureșul) dealtfel, tn schimb. 
Universitatea Cluj-Napoca vine 
la București eu tristețea eă a- 
cesta este — pentru o vreme — 
ultimul său meci de diviziona
ră A.

Dar „clou*-ul etapei se află în 
avanpremieră. Slmbătă, la com
plexul sportiv Dinamo, unul din 
eele trei derbyuri ale campio
natului, un derby al marilor am
biții : DINAMO BUCUREȘTI
(dornică anul acesta să preda 
de la Steaua ștafeta campioni- 
tor) — H. C. MINAUR BAIA 
MARE (cîștigătoaraa „Cupei 
României* din acest an).

PROGRAM
FEMININ (etapa a XVHI-o, sltimc)

• Timișoara : CONSTRUCTO
RUL — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI • Constanța : HIDRO
TEHNICA — RAPID • Tg. Mu
re» : MUREȘUL — CONFECȚIA 
• Timișoara : UNIVERSITA

TEA — l.E.F.S. a București : 
PROGRESUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA (sala Floreasca, 
de la ora 18).

MASCULIN (etapa a XV-a)
• București : DINAMO

MINAUR BAIA MARE (se dis
puta simbăta, pe terenul Dinamo, 
de la ora 15). ti București : 
STEAUA — ȘTUNTA BACAU 
(se dispută duminică, pe terenul 
din Ghencea, do la ora 10), •
Cluj-Napoca : UNrVERSITA-

H.C.

Incepînd de mline, 
ștrandul Tineretului din 
Capitală îșl deschide por
țile pentru public. Vizitato
rilor le sint puse la dispo
ziție bazine cu apă încăl
zită, plaje, vestiare și du
suri, un bufet și un stand 
pentru tir distractiv. Ștran

dul va O descltls Intre o- 
rele l ți 11.

ÎNTRECERILE „DACIADEI"II LA CANOTAJ

tru C.M. Antrenorul 
n „vede” pe Kaki f 
Hamburg, iar echipi 
primele 5 din lume.

Evident că starea 
a selecționabililor s-a 
•tit prin procesul de
efectuat pină acum, cit și prin 
examenele susținute In acest 
sezon și pronosticurile avansate 
acum, cu o lună înaintea „mon- , 
dialelor”. Pronosticuri care stnt, 
deopotrivă, angajante, confir
marea lor urmind să albă loc 
ha condițiile echilibratelor 
dispute de pe planșele de la 
„mondiale”.

(Urmare din pag. 1)

START IN RETJNIUNIIT INTERMEDIARI
reale potibaitățl. ea ti cele înre
gistrate de Honorica (acăplnd de 
galop șl condusă cu multă răb
dare de D. Toduță, iapa a ctști- 
gat eu ușurință) șl Otilian, ambii 
corectlndu-ti sensibil recordul. 
La fel de disputate au fost șl •- 
lergările clștigate de Cambei 
(corectă decizia arbitrilor privind 
ordinea sosirii). Rin (bine susți
nut de AL Nacu ia lupta finală) 
șl Gascon, cu eare G. Avram a 
conceput o frumoasă cursă de 
așteptare. Rezultate tehnice : 
Cursa 1 : t Nervin (L Oană) 
rec. 135.3, X Sultănica. Simplu 
1.30, ordinea X Cursa ■ l-a : 1. 
Stilat (M. Ștefăneseu), rec. 134.0, 
2. Jltaru, X Strang&rița Simplu 
X ordinea 3A event X triplu cîș-

tigător 172 ; Cursa a 3-a : X 
Hononca (D Toduță) rec. 130,3, 
X Superb. Simplu X ordinea 106, 
event 23; Cursa a 4-a : L Cam- 
bel (M. Dumitru) rec. 1:30,4. X 
Fundy, X Marțian. Simplu 4, 
ordinea 12, event 14, ordinea 
triplă 83 ; Cursa a 5-a : 1. Otilian 
(Tr. Marinescu) rec. 1:23.6, 2.
Harțag. Simplu 7, ordinea închi
să. event 34 ; Cursa «8-a: 1.
Rin (Al. Nacu), rec. 137,6, X 
Joben. X Hetz. Simplu 4, ordinea 
>4. event 07, ordinea triplă ; 
Cursa a 1-« : 1 Gascon (G. 
Avram) rec. 13X7, X Valoarea. 
Simplu fi ordinea 43, event 41, 
triplu ciștigător 341.

Gh. ALEXANDRESCU

se apropia vertiginos. Repre
zentantul clubului Steaua s-a 
dovedit mai inspirat in «cest 
final pasionant, a vădit resurse 
superioare și a âștigat la _po- 
tcu“ cu — spun specialiștii — 
un „cioc de barcă".

La rîndul lor, dinamoviștii 
s-au impus fără dificultate In 
următoarele trei curse ; mai ta
tii la 2+1 datorită In special 
lui Petre Ccapura, care la 37 
de ani devine din nou campion 
și apoi la 4 rame și 4 vlsle, 
echipaje mult superioare celor
lalte competitoare. Astfel că. 
pentru a egala „scorul”, optul 
Stelei trebuie să cîștige neapă
rat. Și a făcut-o cu destulă 
ușurință astfel că. de la a- 
ceastă „masă bogată”, toată lu
mea a plecat pină la urmă 
mulțumită. Poate mai puțin se
lecționerii lotului reprezentativ, 
care nu au prea avut ce alege 
din tot ce a evoluat ieri la 
Snagov. Dar asupra acestei 
probleme vom mal reveni.

REZULTATE TEHNICE. Simplu: 
1. Nlcolae Popa (Steaua) 8:06,5 ; 
X Mircea Roman (C.S. ASE)

I :<>«,« ; X loan rillgean (CSNSU 
Timișoara) S:37,«: dublu vlsie : 1. 
Dinamo (Vaier Toma—Petru Ne- 
delcu) 7:1B,3 ; X C.S. ASE Bucu
rești (Dumitru Măcriș—MIhai Pe- 
truș) 7:25,9 ; 3. Steaua (Alexan
dru Matei—Dorin Uuklcs) 7:25,0 ; 
z rame f.e. : 1. Steaua (Pavel Za- 
gonl—George Mereuță) 7:56,0 ; X 
Dinamo (Ioan Cașeraru—Paul
Miiller) 3:23,0 ; X C.S. gcolar 
Arad (Emil Lucea—Eugen Harș) 
I -J«,5 ; 3+1 I L Dinamo (Eugen 
Unguritu—Petre Ceapura + Ladis- 
lau Lovrenscbl) 1:06,5 ; X Marina 
Mangalia (Daniel Volculescu—Nl
colae Mărăcine + Aurel Stoleru) 
8:22,4 ; 4+1 rame s L Steaua (Mi
hai Naumencu, Friedrich Schen
ker, Petrlcă Morcov, Zlatomlr 
Balozin+Ovidiu Gheorghe) 7 ;
x Dinamo 7:13,1 ; X Marina Man
galia 7:24,0 ; 4 rame : 1. Dinamo 
(Nlcolae Slmlon, Dumitru Gru- 
mezescu, Gabriel Bularda, Gheor
ghe Moldovan) 6:59,5 ; X Steaua 
7:15,6 ; X C.S. ASE 7 38,4 ; 4 vii
le : 1. Dinamo (Sever Sucan, 
Gheorghe Mandluc, Vasile Can- 
det, ștefan MIhaly) 6:N,5 : X 
C.S. ASE 6:52,5; 3. C.F.R. Timi
șoara 7:28,0 ; 8+1 S X Steaua
(Mircea Cică, Eugen Molodol, 
Constantin Toma, George Drago- 
mlr. Andrei Kapomyal, Petre 
Dona, Dan Nlmu, Emeric Laka- 
tos+Ovidiu Gheorghe) <34,5 : X 
Dinamo 6:35,5 ; X Marina Man
galia TM.l

T. C.

*. a
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• 233-203 26
3 247-180 22
• XU-Z21 17
4 243-225 17
7 317-226 14
< 199-225 14
0 221-227 10

0M 138-227
2W-236 7
1X7-164 1

J 41-210 25
280-245 21
233-210 21
265-249 21
M2-207 17
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^5-220 14
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218-253 9
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lnalntea etapei i 32-a „BULETINUL DE ȘTIRI 
AL CELOR 18 DIVIZIONARE

meatului, 11 echipe (feminine șl 
masculine), primele trei clasate ta 
eele patru serii. Din cauza unor 
jocuri restante din etapele ante
rioare, șl care se vor disputa a- 
bia In cursul săptăinlnil viitoa
re, clasamentele nu se vor defini
tiva după etapa de azi șl mllne. 
In Unii mari, insa, se cunosc 
unele dintre formațiile care nu 
mal pot pierde primele locuri și 
urmează să fie prezente la tur
neul final, ca de pildă actualele 
campioane ale tării, Laromet 
București (!) șl Aurul Baia Mare 
(m), precum și Gloria București, 
Constructorul Galați, Voința Cluj- 
Napoca (m), Petrolul Bdicoi, Vo
ința București și Voința Cluj- 
Napoca (f). Nu mai pot evita re
trogradarea Dacia Ploiești, Teh
nometal București, Dermagant 
Tg. Mureș — la bărbați. Voința 
Constanța, Textila Timișoara și 
Dermagant Tg. Mureș — La femei.
• In cursul săptăminll s-au dis

putat clteva jocuri restante, din
tre care ne-a reținut atenția par
tida de la Clmpina, dintre Petro
lul Băicoi—Clmpina și Rulmentul 
Brașov, ta care gazdele au sur
clasat (5404—4951 p d — scor in
dividual 8—0) echipa brașoveană, 
ta care figurează și proaspătul 
campion mondial Ioslf Tismănar. 
Resimțindu-se după efortul de la 
C.M., de acum clteva zile, Tismă
nar n-a evoluat la valoarea iul, 
fiind Întrecut de A. Șlal cu 929— 
193 p d. In alte meciuri mas
culine : Tehnometal București — 
Constructorul Galați 5075—5117 p d 
(cel mai eficace a fost gălățeanul 
C. Lebădă —- 901), Aurul Baia 
Mare — Progresul Oradea Ș493— 
5092 p d. La temei : Voința Tg. 
Mureș — Voința Oradea 2429—2402 
p d, Gloria București — Laromet 
București 2493—2381 p d.
• Echipele de femei șl bărbați 

ale clubului bucureștean Voința 
s-au deplasat la Șopron (Ungaria) 
unde, alături de formații din 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. 
Germană și țara gazdă, vor par
ticipa la un turneu Internațional

ULTIMA ETAPA 
A CAMPIONATULUI 

MASCULIN DE BASCHET

II

Așadar, lată-ne în ultima Bnie 
dreaptă, tn finalul campionatului 
masculin de baschet. Azi șl mllne 
se dispută meciurile duble ale 
ultimei etape, • 22-a, urmlnd 
ca primele patru clasate să-și mal 
dispute turneul final. întruclt 
Steaua a și acumulat trei victo
rii In fața echipei Dlnamo, fina
lul ar părea lipsit de Interes. Ar 
mal putea interveni o singură 
surpriză șl anume ca azi sau 
mllne „U" Cluj-Napoca să În
vingă pe Steaua șl atunci cam
pionatul ar putea fi relansat In 
Capitală vor evolua 8 dintre eele 
12 echipe, după următorul pro
gram : stmbătă șl duminică tn 
sala Floreasca, de la orele 15,30 : 
Rapid — C.S.U. Brașov ; ora 17 : 
Steaua — Universitatea Clnj-Na- 
poca ; ora 18,30 : LE.F.S.-Lic. 2 — 
Dlnamo Oradea. In sala din șos. 
Ștefan cel Mare : Dlnamo — 
Universitatea Timișoara (slmbătă 
de la ora 18, duminică de la ora 
10).

In țară au loc meciurile : 
C.S.U. sibiu — Farul șl Politeh
nica Iași — I.C.E.D. BucnreștL

CONCURSURI 
DE MOTOCICLISM 

LA TG. MUREȘ 
Șl BUCUREȘTI

Duminică dimineață, ia Tg. 
reș șl In București se vor 
fășura două concursuri motocl- 
eliste. în orașul de pe Mureș se 
dă startul In ediția 1978 a cam
pionatului republican de motocros. 
Pentru această primă etapă (din 
cinci), care va avea loc pe un 
traseu de la marginea orașului, 
și-au anunțat participarea nume
roși concurenți din diferite centre, 
motoclcllste ale țării : Ploiești, 
Ctmpina, Buzău, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Clmpulung Mus- 
eel, Zărnești, Brașov, Sflntu 
Gheorghe, Tg. Mureș șl Tg. Jiu. 
In program, întreceri la clasele : 
plnă la 70 cmc (motorete „Mo- 
bra”), plnă la 400 cmcx (juniori) 
șl 250 cmc (seniori).

Interesant va fi șl concursul de 
viteză pe circuit de la Bucu
rești, de fapt cea de a 4-a etapă 
a „Cupei F.R.M.*. Pe traseul cla
sic de ia Tei—Toboe, eu începere 
de la ora 9 dimineața se vor În
trece circa 100 de motocicliștl din 
Oradea, Clmpina, Timișoara, Tg. 
Mureș, Ploiești, Pitești, București 
ș.a.

Iubitorii sportului cu motor care 
se vor deplasa duminică in car
tierul Tel vor putea urmări În
treceri la 7 clase de concurs. In- 
eeptnd cu motoreta „Mobra” șl 
termlnlnd eu puternicele motoci
clete cu ataș.

• F.C. BIHOR, după „dușul 
rece” de la Hunedoara, șl-a 
continuat pregătirile cu dorința 
firească de reabilitare. Georges
cu și Z. Naghi sini în conti
nuare indisponibili. Rigan este 
dat ca._ incert (fi săptămină 
trecută n> f-a spus la fel ți a 
jucat); F.C. CONSTANTA a 
susținut vineri dimineața ulti
mul antrenament în program 
au fost incluse fi „Jocurl-școa- 
lă“ cu echipa de juniori și re
zervele. Sint unele probleme in 
alcătuirea formației, dar antre
norul Gh. Ola ne declara că 
speră ca ta Oradea aă aibă la 
dispoziție Întregul lot.

• F.C.M. REȘIȚA a făcut o 
ultimă repetiție joi, in compa
nia echipei Gloria din locali
tate. Nu vor putea fl utilizate 
două piese de bază: Atodiresei, 
accidentat la un antrenament, ți 
Porațchi — eu trei cartonașe 
galbene; U.T-A. s-a antrenat in 
fiecare zi. Și in tabăra arădea
nă două incertitudini: Giurgiu 
(întindere musculară mai ve
che) și Jivan nu au participat 
la ultimele ședințe de pregătire.

• SPORT CLUB așteaptă cu 
Încredere partida eu Jiul, e- 
chipa marcind in ultimul timp 
un ușor ascendent de formă. 
Utilizarea lui Panaite, ca și 
aceea a iul Cărpuci sint sub 
semnul Întrebării; JIUL soseș
te cu autocarul, în cursul aces
tei dimineți, ta Bacău. N-au 
făcut deplasarea Dumitrache 
(suspendat plnă la sflrșitul 
campionatului), Bădin și Rusu, 
care au de efectuat dte o eta
pă de suspendare. Nu va juca 
in partida de mllne nici Săiă- 
jan care are o entorsă.

• DINAMO a jucat marți la 
Călărași (cu Celuloza), iar joi 
după-amiază, etnd lotul t-a în
tregit prin revenirea selecțio
naților, a efectuat un antre
nament. în afara luț Cheran și 
I. Moldovan — accidentați — 
restul jucătorilor se află la dis
poziția antrenorului L Nunweil- 
ler. „Se anunță un meci deschis 
oricărui rezultat—* ne-a decla
rat C, Petrea, vicepreședintele 
clubului Dlnamo; STEAUA s-a 
reunit cu Întregul lot tot joi 
(a avut S Jucători selecționați). 
Zahlu și Stoica au cite trei 
cartonașe galbene, iar A. Iones- 
eu s-a accidentat m meciul de 
tineret de la Tîrgoviște. Semne 
de Întrebare există ta privința 
lui Sameș. „Sper să fie o par
tidă disputată tatr-un spirit 
sportiv, demnă de tradiția a- 
eestor îniîlniri* ne spunea AL 
Fior eseu, șeful secției de fotbal.

• SPORTUL STUDENȚESC a 
susținut miercuri un joc de

verificare c« echipa Unirea Tri
color. Scor: 3—1. în poartă va 
fi preferat Lazăr. în continu
are, vc chile indisponibilități: 
>1. Sandu, Manea și Grosu; 
A.S.A. II are accidentat pe 
Marton. In schimb, ■ fost re
cuperat Varodi, care va face 
parte din formație. Mureșenii 
sosesc în cursul acestei după- 
amiezi în Capitală.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a efectuat antrenamente 
obișnuite. Joi s-au încadrat 
procesului de instruire și inter
naționalii Crișan, Bălăci și 
Lung reveniți de la Sofia, ca 
și cei din lotul de tineiet — 
Țicleanu ți Cămătaru. Ștefă- 
nescu, refăcut, este apt de joc. 
Bălăci a acumulat 3 cartonașe 
galbene; F.C. PETROLUL nu 
are probleme de alcătuire a 
formației. S-a pregătit cu serio
zitate și ambiție și s-a depla
sat azi cu autocarul la Craiova.

• POLITEHNICA IAȘI n-are 
nici o problemă ta lotul echi
pei. Romilă este refăcut total 
și iși va relua locul în formația 
ale cărei speranțe de rămînere 
ta prima divizie au crescut du
pă jocul bun de la Ploiești; 
F.C. CORVINUL anunță o sin
gură absență: Văetuș (iși satis
face stagiul militar). Echipa a 
parcurs un program de antre
namente 
tactic.

• C.S.
probleme 
programului de pregătire a avut 
loc și un „meci-școală* cu ju
niorii. Pentru partida de mîine 
— privită cu optimism de gaz
de — se anunță formația care 
a reușit egalul din ultima eta
pă, la Petroșani; „1’01.1“ TI
MIȘOARA s-a ’ ’
spre Tîrgoviște, 
a susținut 
divizionara 
Timișorenii 
(au marcat 
Nadu), deși 
formație pe 
hedințu ți Păltinișan, care 
evolua mîine.

• F.C. ARGEȘ a jucat 
.Amical* joi, la Rm. Vîlcea, cu 
Chimia — lidera seriei a H-a a 
diviziei secunde (3—3. au mar
cat Dobrin-2 și Radu II) ■ Cîrstea 
este în continuare indisponibil, 
iar Speriata a urmat un pro
gram special de refacere; F.C. 
OLIMPIA a susținut antrena
mente și un meci-școală cu 
propria echipă de juniori (joi). 
Bathori II este incert (întin
dere la meciul cu Tîrgoviște), 
Iar Bocșa a acumulat 3 carto
nașe galbene.

cu caracter

TÎRGOVIȘTE 
cu lotul. In

tehnico-

nu are 
cadrul

oprit, in drum 
la Cugir, unde 
un amical cu 

Metalurgistul, 
dștigat eu

joi
B

au _ . _ 
Giuchici, Lața 
nu i-au avut 
internaționalii

3—0

In 
Me- 
vor

un

Ce ne-a arâtat turneul final al juniorilor ?...

CĂ IN ACEST SECTOR FUNDAMENTAL
S-A MUNCIT, PlNA ACUM, INSUFICIENT7

La Baia Mare, pe stadionul .23 
August", ți la Bala Sprie s-au 
disputat joi ultimele meciuri din 
cadrul turneului final al campio
natului republican de juniori. A 
fost etapa marilor surprize, eta
pa care a desemnat pe cele două 
echipe care vor juca In ultimul 
act al competiției. Una dintre ele 
este Progresul Vulcan. învingăto
ri detașați In primele două me
ciuri, juniorii din str. dr. Staico- 
vlcl n-au mai putut clștiga și In fa
ta echipei C.S.S. Mediaș și puțin 
a lipsit (un gol) ca băcăuanii să 
te califice 1 Plnă la urmă a decis 
.victoria directă" (3—0 pentru 
bucureșteni). în cealaltă grupă. 
F.C. Argeș — dominată de un 
trac inexplicabil — a pierdut fără 
drept de apel partida hotăritoare 
cu F.C. Bala Mare, care, după 
sincopa din prima etapă a tur
neului, a avut o revenire specta
culoasă, lnvlngind In următoarele 
meciuri la scor : 5—0 cu F. C. 
Brăila și 5—0 cu F.C. Argeș 1 
Finala sl-o vor disputa, așadar, 
Progresul Vulcan București (an
trenor Gh. Cristoloveanu) și F.C. 
Baia Mare (antrenor I. Bartha).

Trăgînd linie si concluzlonind, 
trebuie să spunem, Înainte de 
toate, că nici una din eele opt 
echipe participante la turneul fi
nal — organizat in mod exemplar 
de forurile sportive maramu
reșene — nu s-a deta
șat in mod deosebit ea 
valoare. Dovada cea mal conclu
dentă 1 Clasamentele turneului.

ȘTIRI
• COMISIA DE DISCIPLINA 

A F.R.F. l-a suspendat pe -t e- 
tape pe Nae lonescu (Metalul 
Plopeni), eliminat din joc In me
dul cu Progresul-Vulcan. La 
prima sa abatere, Rusu (Jiul 
Petroșani), căruia 1 s-a arătat 
cartonașul roșu In meciul cu 
C. S. Ttrgoviște, pentru joc dur, 
a fost suspendat o etapă.
• BILETELE DE INTRARE 

pentru meciul Dinamo — Steaua, 
programat duminică pe stadionul 
J3 August”, s-au pus In vlnzare 
la casele stadioanelor Republicii, 
.23 August”, Gluleștl, Steaua si 
Dinamo, la agențiile C.C.A.. Loto- 
Pronosport (din pasajul de la 
Universitate șl din str. Sf. Vi
neri nr. 1») șl la sediul C.N.E.F.S. 
(str. V. Conta nr. 16).

După cum lesne se poate observa, 
nici o echipă n-a părăsit terenul 
neînvinsă, finalistele fiind decise 
nu pe baza primului criteriu 
(punctele), d la golaveraj sau. 
așa cum am subliniat la Început, 
ca urmare a victoriei directe. 
Cele 12 meciuri ale turneului fi
nal au mai relevat șl alte .date”, 
unele de ordin general : 1. nu
mărul mic de jucători de valoare. 
Aprecieri, dar nu unanime, au 
Întrunit doar FI. Verigeanu (S.C. 
Bacău) — cel mal tehnic jucător, 
Gh. Nițu (F.C. Argeș) — *e pare 
cel mai dotat dintre portarii .va
lului” piteștean, D. Pirvu (Pro
gresul Vulcan) — un fundaș cen
tral masiv, dar foarte mobil, D. 
Moldovan (F.C. Bala Mare) și L 
Anghel (C.S.S. Brașovia) — doi 
atacant! viguroși. care se .bat” 
pentru a căuta golul. Cam atlt. 
2. incapacitatea echipelor de a 
păstra un ritm acceptabil pe du
rata Întregului meci. Lungi pe
rioade din cele 12 partide s-a 
jucat lent, bătrînește, de parcă In 
teren n-ar ii fost tineri de 17—18 
ani... 3. s-au observat - puține 
preocupări pentru etalarea unul 
joc colectiv, pentru marcaj și de
marca], pentru însușirea unor 
scheme tactice ; 4. prea multi ju
cători și-au dat friu liber ner
vilor. Șapte au și fost eliminați! 
Nu-1 mal puțin adevărat că au 
existat $1 decizii eronate de arbi
traj. Numai două exemple : Pro
gresul Vulcan a primit din ofsaid 
primul gol din meciul cu C.S.S. 
Mediaș, iar G. Pop a fost... de
pășit de importanța meciului S.C. 
Bacău — Poli Timișoara, fluie- 
rlnd anapoda ! Acest aspect nu 
schimbă Insă datele problemei. 
Marea problemă rămine aceea că. 
la nivelul juniorilor, S-A MUN
CIT PlNA ACUM INSUFICIENT! 
Insuficient tn procesul de selecție 
și instruire propriu-zisă. Insufi
cient si din punct de vedere edu
cațional. Motive pentru care la 
Baia “ 
putut 
unei

1. 
x 
>.
4.

Mare „florile* turneului au 
fi numărate pe degetele 

singure mlini !

Laurervțiu DUMITRESCU
CLASAMENTE FINALE

GRUPA I

Teren Autobuzul, 
Autobuzul — 

B).Arena clubului tn- 
Bepublica, de la 

OHmpia

RUGBY. Stadionul Gluleștl, 
ora 15 : Rapid — Dlnamo
(Div. A).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15.30 : Rapid — 
C.S.U. Brașov, Steaua — „U” 
Cluj-Napoca, I.EF.S.-Lle. 1 — 
Dlnamo Oradea ; sala Dinamo, 
ora 10 : Dinamo — Universi
tatea Timișoara, meciuri mas
culine în cadrul Diviziei A.

BOX. Parcul hipic din calea 
Plevnei, de la ora 10 : gală 
pentru puglllșui fruntași din 
Capitală.

FOTBAL. Stadionul Dlnamo,

PROG. 
s. c. 
c.s.ș.
Poli ~

VULCAN 
Bacău 
Mediaș 

Timișoara
GRUPA A

3
3
3
3

2 e
2
1
I

0
1
1

1
1
1
2

5- 2
6- 3
4-4
1-7

4
4
3
1

n-a

Duminică, ia meciul UJJ. Timi
șoara -i- Gloria Bistrița, din ca
drul seriei a m-a a Diviziei B, 
am fost martorii unei execuții 
tehnice de excepție — gol direct 
din corner —. care la noi se ve
de o dată la... 13 ani. dacă avem 
ca punct de referință golul lui 
Dtldea II din anul 1966, la un 
med Petrolul — Rapid. Autorul 
acestui gol se numește Papp. de 
la U.M.T. Dar, tot așa de bine 
se putea numi Belanov sau Mu- 
șat, deoarece șapte din eele opt 
lovituri de colț de care au bene
ficiat timișorenii in meciul res
pectiv au vizat un singur punct 
șl anume colțul lung al porții 
apărate de blstrițeanul Fereșteanu 
(la al treilea corner, mingea a 
lovit .transversala"). „Aș putea 
spune că este .specialitatea ca
sei”, deoarece In ultimul timp 
ne-am gindit să reconsiderăm 
perspectivele unei lovituri de colt 
șl am Început să efectuăm la an
trenamente zed șl șed de ase
menea execuții, pe care le con
sider mult mal eficiente declt un 
corner scurt*, ne spunea antre
norul echipei U.M.T., Cicerone 
Manolacbe. Timișorenii nu se vor 
supăra, credem, pentru faptul că 
am divulgat una din „armele lor 
secrete", cum o numea un prie
ten al echipei. Acum, viitorii el

BAIA M.
Argeș 

Brașovia
Brăila

DM 23A B
PROGRAMUL ETAPEI

Duminica trecută. Ia Buzău, s-a disputat derbyul send 1 
a Diviziei B, Gloria — F.C.M. Galați. Iată o fazi din meci, 
surprinsă de fotoreporterul nostru V. Bageae, in care Oană, 
podarul oaspeților, rezolvă eu brio o situație critică in ca
reul tău. A fost un meci dtrz, disputat pe ploaie fi pe un 
teren alunecos. Spre lauda lor, jucătorii si-au disputai țan- 

sele intr-o deplină sportivitate. Deci, se poate fi ața l

adversari pot să-d la măsuri. Pe 
lingă aceste măsuri, ar fi de do
rit să-l urmeze însă șl exemplul. 
Șl nu numai ei, cel din seria a 
m-a a Diviziei B, ei si cei din ce
lelalte două serii ale eșalonului 
secund. Șl, de ce nu. chiar Jucă
torii din Divizia A.

Numai așa vom putea spune că 
am văzut un gol din corner o 
dată la un an. poate la o lună 
șl chiar la o— săptămină 1

Adrian VASILESCU

ora 14 : Electronica — 8. N. 
Oltenița (Dlv. C) ; teren 
Voința, ora 11 : Voința — 
Tehnometal (Div. C) : teren 
TAf.B., ora 11:--------
ICSIM (Dlv. C).

MOTOCICLISM. Traseul
Tel — Toboe, de la ora t : 
„Cupa FJÎJ4.", concurs de 
viteză pe circuit.
POPICE. Arena Olimpia, ora 

1 : Olimpia — ' ‘
Brașov (Dlv. A,
rena Laromet, ora I 
metal — Rafinorul 
(Dlv. A, mase.).

RUGBY. Stadionul 
era 9,S0 : steaua — 
tul Bîrlad (Div. A) . 
nul Tel, ora I : R.C. Sportul 
studențesc — C.S.M. sibiu 
(Dlv. A).

Rulmentul 
mase.) 1 a- 

: Tehno- 
Ptoleștl

Steaua,
Rtilmen- 

; stadio-

SERIA I : LC.I.M. Brașov 
Gloria Buzău, Oltul Si. Gheor
ghe — CS. Botoșani, F.C. Brăi
la — F.C.M. Galați, Portul Con
stanta — Ceahlăul P. Neamț, 
Viitorul vaslui — Tractorul Bra
șov, Relonul Săvinești — Victoria 
Tecuci (se dispută la Bacău), Ni- 
tramonla Făgăraș — C.FFL Paș
cani, Delta Tulcea — C.S.M. Su
ceava, C.S.U. Galați — Steagul 
roșu Brașov.

SERIA A n-a : Chimia Tr. 
Măgurele — F.C.M. Giurgiu, Ce
luloza Călărași — Electroputere 
Craiova Șoimii Sibiu — Unirea 
Alexandria, Autobuzul Bucu
rești — Rapid București (are loc 
astăzi, de la ora 15,30), Gaz me
tan Mediaș — Carpati Sinaia, 
Prahova Ploiești — Dinamo Sla
tina, Metalul București — Pro
gresul Vulcan București, Pandu-

■ ~ ~ Muscelul Clmpu-
VUcea — Me-

rit Tg. Jiu
lung, Chimia Rm. 
talul Plopeni.

seria a m-a: 
U. M. Timișoara, 
Minerul Moldova 
Bistrița — Chimica 

Bala Mare — 
C.F.R. Timișoara

C.I.L. Sighet — 
Aurul Brad — 
Nouă, Gloria 

Tlrnăvenl, 
F.C. Bala Mare — Avîntul Re
ghin, C.F.R. Timișoara — Ar
mătura Zalău, Victoria Cărei — 
Mureșul Deva. Victoria Că lan — 
C.F.H. Cluj-Napoca, Minerul Lu- 
peni — Metalurgistul Ougir, „U* 
Cluj-Napoca — Dacia Orăștie.

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^

3 2 0
3 2 0
3 14
3 10

12- 2 41
16-14
2 4-73
2 5-10 3

FOTBAL
PENTRU ELEVI
Lleeua industrial „Elec- 

troaparataj”, «tr. Hamba
rului, sector », primește 
Înscrieri la concursul pen
tru ocuparea locurilor la 
clasa a IX-a, profil elec
trotehnic eu program de 
educație fizică, specialita
tea fotbal.

înscrierile se fac în 
perioada 16-19 iunie 1978, 
din toate județele țării.

La Înscriere elevii vor 
prezenta următoarele acte:

— fișă tip de *
— adeverință 

Up M.S. 58
— adeverință

eliberată de __
care va cuprinde și 
zultatele la probele 
patice și cardiovasculare.

Probele de aptitudini se 
vor susține tn perioada 
20-29 iunie 1978.

Elevii din provincie ad
miși la concurs vor bene
ficia de masă șl cazare.

Relații suplimentare la 
telefon 27.33.35.

înscriere, 
medicală
medicală 

dispensar, 
re- 
he-

a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vă reamintim că ASTAZI este 

ULTIMA zi pentru depunerea 
buletinelor la concursul Prono
sport de duminică 4 iunie 1979

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 din 28 MAI 1978. Categoria 1 : 
1 variantă 100% — autoturism 

„Dacia 1300" ; categoria 2 : 6 va
riante 25% a 15.760 lei ; catego
ria 3 : 10,00 a 9.456 lei ; catego
ria 4: 67,75 a 1.396 lei; categoria 
5 : 200,25 a 200 led; categoria 6 : 
1.718,25 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 47.781 lei.

Autoturismul „Eacla 1300“ 
la categoria 1 a fost obținut 
Gheorghe Burduja din Iași.

de 
de'

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 2 IUNIE 
1978. Extragerea I : 30 73 55 14 
53 45 12 16 87 ; extragerea a n-a: 
71 1» 88 39 i 50 69 11 49. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI 1 1.100.769 
lei, din care 346.227 id report la 
categoria L



„SĂPTĂMINA

OLIMPICĂ*1
La 23 iunie, lumea olimpică 

sărbătorește 84 de ani de la re
nașterea Jocurilor Olimpice In 
ipostaza lor modernă. In acea 
zi, în 1894, în marea aulă pari
ziană de la Sorbona, Pierre de 
Coubertin a lansat jdeea care 
va cuceri repede lumea sporti
vă, îmbogățind-o nu numai cu 
o amplă întrecere universală 
cvadrienală, ci și cu un instru
ment moral incorporat în idea
lul olimpic.

Pentru a onora această zi de 
căpătii a Jocurilor Olimpice 
moderne, în mod tradițional co
mitetele olimpice naționale or
ganizează in cursul lunii iunie 
fie o „zj olimpică", fie o „săp- 
tămînă olimpică". Fidel acestei 
tradiții și potrivit obiceiului 
stabilit in ultimii ani, Comite
tul Olimpic Român (C.O.R.) a 
hotărit să celebreze „Săptămina 
olimpică" în perioada 4—11 iu
nie. Acest răstimp va fi marcat 
de diverse evenimente sportive 
internaționale (intreceri de at
letism, ciclism, tir etc.), la în
cheierea cărora C.O.R. va oferi 
premii celor mai buni compe
titori, precum și sportivilor care 
s-au distins prin gesturi de 
fair-play.

In aceeași perioadă sint pre
văzute diverse manifestări cul
turale adecvate, printre care o 
gală de filme sportive, o expo
ziție de carte sportivă, confe
rințe despre mișcarea olimpică 
etc. După cum aflăm, toi in 
cadrul „Săptăminii olimpice". 
Liceul nr. 2 din Brașov inten
ționează să prezinte cu elevii 
prof. Radu Frunte? un specta
col de euritmie — o sinteză de 
gimnastică, muzică, dans și 
poezie — atit de potrivit cu 
armonia gustului olimpic in an
tichitate, dar și astăzi.

10IIL HUTEPOriLILOR 
ROMÂNI PENTRU C. E.
Intre 10 și 18 iunie, la Havirov 

(Cehoslovacia) se vor desfășura 
campionatele europene de halte
re pentru seniori. In această im
portantă competiție vor partici
pa sportivi din peste 20 de țări, 
printre care și din România. 
Federația noastră de specialitate 
a alcătuit lotul sportivilor care 
vor fi prezentl la această mare 
întrecere. La categoria cocoș (56 
kg) vor concura Mircea Tuli și 
Constantin Chiru, la categoria 
pană (60 kg) Marian Grigoraș, la 
categoria ușoară (67,5 kg) ion 
Buta și Virgil Dociu, iar la ca
tegoria semigrea (90 kg) Vasile 
Groapă.

Unul dintre antrenorii lotului, 
Gh. Mănăilescu, ne-a declarat 
că acesta s-a pregătit intens. Ion 
Buta, care a fost accidentat, se 
prezintă intr-o bună formă spor
tivă și speră să cîștige o me
dalie.

In preajma c.e. de tenis
DE MASA (juniori)

La turneul internațional de 
tenis de masă pentru juniori de 
la Topolcany (Cehoslovacia), 
unde vor avea loc europenele 
de juniori din 1981. participă și 
sportivii români Crinela Sava, 
Gabriela Kadar, Simion Crișan, 
Zsolt Bohm și Dănuț Badea, 
conduși de antrenorul Emil Bâ- 
cioiu.

IlIRNtlL DE DON DIN TUNIS
TUNIS, - (Agerpres). — Vi

neri seara. Ia Monastir (16» km 
de Tunis) a început un turneu 
internațional de box. La categ. 
muscă, pugilistul român M. Tis- 
măneanu l-a învins*la puncte pe 
Hamar Brahim (Tunisia). In ca
drul categoriei pană. Florian Țlr- 
covnicu (România) a dispus la 
puncte de tunisianul Zarrouk 
Mohamed.

SPECTACOL ATLETIC ATRACTIV
din pag. I)

Probele feminine de sărituri 
se vor bucura de prezența a 
două celebrități ; Jutta Kirst 
(R. D. Germană), săritoare de 
1,94 m la înălțime și Susan 
Reeve (Anglia) care ne-a vizitat 
și în iarnă, cîștigînd săritura în 
lungime la „Cupa de cristal". 
La masculin, interesant va fi 
duelul Carol Corbu — Michail 
Koachimowski (Polonia) la 
triplusalt. în care cei doi foști 
campioni europeni de sală vor 
încerca să dovedească că nu 
și-au spus ultimul cuvînt.

Cu același interes îi vom

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
TURNEUL FINAL VA FI OARE INFLUENȚAT 
DE MEDIOCRITATEA JOCULUI DE DEBUT?

Aceasta este problema care preocupă anturajul 
specialiștilor și al presei

BUENOS AIRES, î (prin 
telex). Inflăcăratul stadion Ri
ver Plate nu a gustat meciul 
inaugural Polonia — R.F.G., do
vada fiind murmurul de deza
probare din finalul partidei, ca 
să nu mai vorbim despre pri
mele reacții ale presei, pe care 
le-am putea sintetiza prin două 
fraze apărute in „L* Nation* : 
„Fue casi un fiasco ; una auten
tica y total decepcion"._ Pro
blema care preocupă in mod 
deosbit specialiștii și presa este 
deci aceea dacă nu cumva 
mediocritatea jocului de debut 
ar putea influenta calitativ în
tregul turneu final. $i totuși, 
citeva voci nu împărtășesc de
cepția acestui public obișnuit 
cu fenta, cu driblingul strălu
citor și cu goluri spectaculoase. 
Cei demenți trebuie căutați in 
riadul marilor vedete de odi
nioară. Printre acestea se nu
mără Vava, fostul înaintaș al 
Braziliei, și Bobby Charlton. 
Acesta din urmă, care ii du
blează pentru ,B.B.C.‘ pe co
mentatorii londonezi, spunea, 
după joc, tn sala presei că 
este plăcut impresionat de jocul 
polonezilor, pe care ii vede a- 
jungind spre finalul competiției, 
in primul rind ca urmare a

MECIURILE DIN ZIUA A DOUA
ITALIA- FRANȚA 2-1 (1-1)

Se părea că al doilea med 
al „Mundialului", cel de la Mar 
del Plata, se va încheia cu o 
surpriză pentru că încă din 
min. 1 francezii au deschis sco
rul la prima acțiune ofensivă 
a jocului : o centrare de pe 
stingă, a lui Six, l-a găsit bine 
plasat pe Laeombe, a urmat o 
lovitură cu capul si Franța a 
luat conducerea cu 1—0. în 
continuare, însă, cei care s-au 
aflat la cîrma jocului au fost 
fotbaliștii italieni și în min. 29, 
după o fază fierbinte în care 
Causio a șutat în bara trans
versală, mingea a ricoșat in ca
reul mic, la Rossi : șutul aces
tuia l-a lovit pe B. Demanes, 
mingea a revenit în careu, din 
nou la Causio care, in sfîrșit, 
a egalat în continuare, au a- 
tacat mai mult italienii. în spe
cial prin Bettega, în timp ce 
la poarta lui Zoff Michel s-a 
dovedit cel mai activ. După 
pauză, superioritatea jucătorilor 
peninsulari a fost materializată 
de noul intrat in teren, Zacca- 
relli (min. 52). Mulțumiți de 
rezultat și mari maeștri in arta 
apărării, italienii s-au retras in 
defensivă, permițîndu-le france
zilor să asalteze din nou poarta 
lui Zoff, dar nici una din si
tuațiile de gol ale lui Bossis,

HURII HNISMENI ROMÂNI REMARCAȚI ÎS CIRCUITUL ENGLEZ
Tînârul jucător român Andrei 

Dirzu a obținut remarcabile re
zultate in cadrul Circuitului in
ternațional de tenia din Anglia, 
care se apropie de sfîrșit Du
pă disputarea a șase turnee, 
Dirzu ocupă locul 7 în clasa
mentul general și este calificat 
pentru faza finală, care are loc 
săptămina viitoare la Man
chester.

Citeva rezultate bune au la 

privi și pe ceilalți fruntași ai 
atletismului nostru, chiar dacă 
ei vor avea ca adversari în pro
bele lor în primul rind crono- 
metrul și ruleta : Ilie Floroiu 
este mai bine pregătit decît 
orieînd. Horia Toboc poate de
veni dublu recordman, la 400 
m și 400 mg, Nicolae Bîndar și 
Tudor Stan promit să progre
seze dincolo de 70 m la arun
carea ciocanului etc.

Așadar, astăzi, de la ora 14.30, 
și mîine, de la ora 16, pe Sta
dionul Republicii atleții vă invi
tă să le urmăriți întrecerile. O 
ediție jubiliară a „internaționa
lelor" care va aduce; sperăm, 
și rezultate pe potrivă ! 

stilului ofensiv pe care l-au a- 
doptat chiar în acest meci atit 
de contestat.

Ce spune Helmut Schon ? El 
este mulțumit de rezultat, dar 
nu și de joc. Acuza, intre alte
le, calitatea surprinzător de 
precară a terenului, lucru pe 
deplin real, dar nu uita să a- 
dauge, cu sportivitate, că jucă
torii de clasă înving in general 
acest handicap.

Ce putem spune despre jocul 
polonezilor ? Cu citeva zile îna
inte de începerea „Mundialu- 
lui", Helenio Herrera a scris în 
ziarele braziliene un articol 
despre echipa Poloniei, pe care 
a considerat-o o „la figlia del 
computer". Afirmația a părut 
bizară, mai ales din partea unui 
antrenor care a computerizat 
realmente fotbalul, dar „magul" 
•-a referit în primul rind la 
ciberneticele metode de antre
nament ale lui Jacek Gmoch. 
antrenorul Poloniei, un mare 
pasionat după principiile sta
tistice în fotbal.

Polonia ar fi putut ciștiga 
acest joc, dacă ne gîndim la 
marea ocazie a lui Deyna din 
min. 57 și la cea la fel de 
mare a lui Szarmach după nu
mai un minut Polonezii au

Berdoll sau Guillou nu au fost 
transformate in got după cum 
nici Causio n-a fructificat ex
celenta situație din min. 90.

Arbitrul român Nicolae Ral- 
nea, ajutat la linie de E. Line- 
mayr (Austria) și J. Silvango 
(Chile), a condus foarte bine 
formațiile :

Prima mare surpriza
TUNISIA - MEXIC 3-1 (0-1) !

Pe stadionul din Rosario, a- 
proximativ 30 000 de spectatori 
au fost martorii, stupefiați, ai 
primei surprize a acestui cam
pionat mondial : echipa Tuni
siei a învins formația Mexicu
lui cu 3—1 (0—1) ! Fotbaliștii 
tunisieni și mexicani au furni
zat o primă repriză agreabilă, 
viu disputată, cu multe faze 
de poartă. Meritul celor două 
formații este acela de a fi jucat 
deschis, pe atac, ceea ce a dus 
la faze „fierbinți" la ambele 
porii. Singurul punct al primei 
reprize a fost marcat în ultimul 
minut de Vazquez, căpitanul 
formației mexicane, care a 
transformat un penalti în urma 

activ și ceilalți doi tenismani 
români participant la circuitul 
englez. Florin Segărceanu și 
Marian Mirza. La Sutton și 
Guilford, primul a avut prin
tre învinși pe Schindler (S.U.A.)
6— 3, 6—0; Smith (Noua Zeelan- 
dă) 6—4, 6—1; Reyner (Anglia)
7— 6, 2—6, 7—5; Harvey (Noua
Zeelandă) 7—5, 6—3; Larsson
(Suedia) 6—4. 7—6, M. Mîrza, 
calificat pentru turneul final al 
probei de dublu, alături de a- 
mericanul Myers, va fi și el 
prezent la ultima fază a între
cerilor, la Manchester.

ATLETISM a La Eugene (Oregon), 
Mac Wilkins a realizat cea mai bună 
performantă mondială a sezonului la 
disc - 70.48 m (la 38 cm de recordul 
lumii, care-l aparține). Alte rezulta
te : 800 m - Boit 1:47,31 ; 200 m - 
Rodgers 20,4 : înălțime — Stones 
2,22 m ; greutate — Feuerbach 20,28 
m. a Mexicanul Daniel Bautista a 
stabilit, la Crudziadz (Polonia), cea 
mal bună performanță mondială la 
10 km marș — 39:39,2.

BASCHET a In „Cupa Națiunilor" 
(masculin) la Evry : Franța — Italia 
98—94 (46—41). a Reprezentativa So
maliei și-a început turneul în R. P. 
Chineză, Jucînd la Tsînan cu o se
lecționată locală. Gazdele au cîștî- 
gat cu 105-83 (49-38).

CICLISM a Etapa a 8-a a ..Turu
lui Austriei'', disputată contracror.o- 
metru individual la Lin,, a revenit 
polonezului Ryszard Szurkowskî — 18 

avut un start bun, împresionînd 
prin derutantele schimburi de 
locuri realizate de trioul Lato
— Lubanski — Szarmach, inte
ligent condus de abilul „vizitiu" 
Deyna, au revenit cu forcing 
după pauză, în jurul minutelor 
amintite, dar au lăsat brațul 
jos după o oră de joe, poate 
ca urmare a mediei de vîrstă 
ridicate (28 de ani), poate in 
urma unui consens intervenit 
pe teren intre jucătorii celor 
două echipe, impresie care a 
declanșat dealtfel reacția nega
tivă a tribunei argentiniene, 
mereu avidă de fotbal nonstop.

Așadar, meciul inaugural — 
incheiat pentru a patra oară 
consecutiv cu un 0—0, în ciuda 
promisiunilor lui Helmut Schon
— a fost, relativ, un insucces. 
Dincolo de toate considerente
le de joc, trebuie să admitem 
după această primă partidă că 
fotbalul vest-german acuză din 
plin retragerea unor vedete ca 
Netzer, Overath, Gerd Miiller, 
Beckenbauer și chiar Grabowski. 
Sigur că înregistrarea declinu
lui în fotbal este o chestiune 
subiectivă, dar faptul că foștii 
rezerviști Flohe și Beer sînt 
astăzi în prima linie — la o 
virstă nu prea fragedă — spu
ne destul de mult. Ca să nu 
mai punem la socoteală faptul 
că echipa Poloniei, peste care 
s-au așezat patru ani grei de 
fotbal, i-a dominat pe campio
nii mondiali care, e drept, nu 
și-au spus ultimul cuvin t, ei 
fiind recunoscuți prin dificultă
țile de start, asa cum s-a intîm- 
plat și la „Weltmeisterschaft"

loon CH1RILA

ITALIA : Zoff — Gentile, 
Scirea, Bellugi, Cabrlnl, Be- 
netti, Antognoni (min. 46 Zacca- 
relli), Tardelll, Causio, Rossi, 
Bettega.

FRANȚA : B. Demanes — 
Janvion, Trasor, Rio, Bossis, 
MicheL Guillou, Platini, Dalger, 
Laeombe (min. 73 Berdoll), Six 
(min. 75 Rouyer).

hențului comis de fundașul tu
nisian Dhouib. După pauză, a- 
celași joc spectaculos, în care 
formația Tunisiei întrece toate 
așteptările și, printr-un angaja
ment susținut, printr-un ritm 
debordant, întoarce rezultatul în 
favoarea ei.

în min. 55, după o fază ex
celent lucrată de dispecerul 
Dhiab, fundașul Kaabi aduce 
egalarea. în ultimele 10 minu
te, formația cu— șansa a doua 
reușește două goluri deosebit de 
spectaculoase : in min. 80 pasă 
ideală a aceluiași Dhiab și 
Gommidh înscrie, iar în min. 
86. după o splendidă acțiune 
colectivă, fundașul lateral Dhouib 
— răscupărindu-și greșeala din 
prima repriză — pecetluiește 
scorul final, 3—1. în favoarea 
Tunisiei, debutantă la Campio- 
n-tul mondial. O victorie pe 
deplin meritată, prima mare 
surpriză a actualului turneu 
final.

Meciul a fost condus de J. 
Gordon (Scoția). Iată și echi
pele :

TUNISIA : Nailli — Dhouib, 
Kaabi. Jeball. M. Labidi — 
Gommidh, Lahzami (min. 88 K. 
Labidi), Rehaifn — Akid, Dhiab, 
Aziza (min. 81 Karoui).

MEXIC : Reyes — Diez, Es
cobedo, Garduno, Vazquez. De 
la Torre. Rivera, M. Sanchez 
rmin, 67 Lugo) — Ayaon, Ayala, 
H. Sanchez.

TELEX
km în 21:03,3. In clasamentul gene
ral conduce norvegianul J. Wilmann.

NATAȚIE > Rezultate din concursul 
de la Leningrad : 100 m liber — Ko- 
pliakov 53,87 ; 400 m liber — Krîlov 
4:04,46 ; 200 m bras — Tarasov 
2:23,83 ; 100 m delfin — Avtucenko 
57,54 ; 400 m mixt (f) — Aksenova 
5:02,33.

TENIS • In turneul de la Roland 
Garros, ultimele partide din turul II: 
Taroczy — Lewis 6—1, 6—1, 6—1 ;
Fibak — Winitsky 6—1, 6—2, 6—3 ; Borg
— Deblicker 6—1, 6—1, 6—1 ; Franulo- 
vici - Birner 7-6, 7-5, 6-2 ; Dibbs 
Giltinan 7-6, 6—1, 6—3 ; Cano — 
Proisy 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-0 ; Ko- 
des - Pil ici 3-6, 6-3, 7-5, 7-6 ; Vilas
- Martin 6-2, 2-6, 3-6, 6-2, 6-4.
La feminin.: Mariana Simionescu —

OPINII DUPĂ JOCUL 
R. F. G. -POLONIA
„Prima surpriză a acestui tur

neu final este starea proastă a 
gazonului de pe River Plata, unde 
se vor juca cele mai multe me
ciuri, ca și finala turneului-, 
și-a început comentariul său a- 
genția France Presse, idee reluată 
și de corespondentul ziarului en
glez „Daily Mail“ : „Mediocrita
tea meciului Polonia — R.F. Ger
mania s-a datorat tn mare parte 
și terenului de joc care, prin duri
tatea sa, ar fi obosit și gleznele 
unui alergător de cros“. Dar „nu 
trebuie judecat actualul turneu 
finai, valoarea lui, după meciul 
de deschidere*, constată presa 
argentiniană. Cu toate astea, zia
rul „Cronica* din Buenos Aires 
își intitulează reportajul asupra 
jocului : „Polonia — R.F. Ger
mania : meci nul, fără goluri și 
fără fotbal, dar cu fluierături* ; 
„La Razon* notează : „Precau
țiile luate de cele două teamuri 
au demonstrat că egalul consti
tuia pentru ele un scop. Sfîrșitul 
întrecerii a fost de o monotonie 
insuportabilă pentru spectatori*. 
Și presa engleză se dovedește ne
mulțumită de meciul—uvertură : 
„Vest-germanii au fost fericiți să 
obțină un rezultat egal* (Daily 
Telegraph) ; „Polonezii au domi
nat, au controlat jocul si au for
țat apărarea campioanei lumii să 
fie foarte atentă* (Times) ; 
„Vest-germanii nu mai au alura 
unei echipe campioane* (Daily 
Express).

Referindu-se la același meci,' 
fostul internațional brazilian Pele 
a declarat : „Jocul m-a cam de
zamăgit, dar trebuie să ținem 
seama că partidele inaugurale au 
caracteristicile lor. Presupun însă 
că în continuare cele două echipe 
vor arăta alt nivel de joc. Nu pot 
să afirm după un singur meci că 
la acest campionat va predomina 
fotbalul distructiv, deși mă tem 
că așa va fi*.

PROGRAMUL MECIURILOR DE
AZI (3 IUNIE)

Suedia — Brazilia, la Mar 
del Plata ;

Spania — Austria, la Buenos 
Aires (ambele în grupa a 
lll-a).

Olanda — Iran, la Men
doza ;

Peru — Scoția, la Cordoba 
(ambele în grupa a IV-a) 

Duminică, este zi de pauză
PE MICUL NOSTRU ECRAN
AZI (3 iunie) : ora 15 : Un

garia — Argentina; ora 18,40: 
Suedia — Brazilia ; ora 23,15: 
Peru - Scoția.

MINE (4 iunie) : ora 14,30: 
Spania — Austria.

c. M. PE SCURT
• După jocul inaugural, repre

zentativa R.F. Germania a pier
dut mult din cota care o instala 
printre favoritele actualei ediții. 
A crescut, în schimb, cota echipei 
Poloniei, cele mai multe șanse 
acordîndu-se reprezentativei țării 
gazdă și celei a Braziliei. Cota 
Tunisiei este de 1/1000.
• Cu o zi înaintea inaugurării 

competiției, antrenorul reprezen
tativei Austriei, Helmut Seneko- 
witsch, a anunțat, că, după în
cheierea jocurilor echipei sale la 
„Mundial*, își va prezenta demi
sia ca urmare a unor profunde 
divergențe cu conducătorii fede
rației.
• Emblema competiției din Ar

gentina este prezentă în aceste 
zile pe fel de fel de obiecte, în- 
cepînd cu cămăși și pulovere $1 
terminînd cu stilouri ori sacoșe. 
Medalia ingeniozității a fost atri
buită unui tînăr argentinian. 
Manuel Perez, care a fabricat și a 
reușit să plaseze săculeți din 
plastic umpluți cu., aer din Ar
gentina ! Prețul : o jumătate de 
dolar !
• Conducătorul tehnic al echi

pei Olandei. Ernst Happel, i-a 
încredințat lui Rcnsenbrink rolul 
de conducător de joc, pe care îl 
îndeplinea cruyff.

Iva Budarova 6—7, 7—5, 6—3 ; Marsl- 
kova — Whytcross 7—5, 6—1 ; Toma- 
nova - Gregory 6-1, 7-5 ; Eb- 
binghaus — O'Neîl 6—2, 2—6, 6—2 ; 
Bowrey — Tyler 7—5, 6—4 ; Jau- 
sovec — Nagelsen 6-4, 6-2. In
primul tur al probei de dublu femi
nin Virginia Ruzici (România), Mima 
Jausovec (Iugoslavia) — Bei'!an (Fran
ța), Bocicelli (Uruguay) 6—3, 6—3.

VOLEI • Partide disputate în „Com
petiția internațională a Armatelor 
prietene*, la Liberec (Cehoslovacia): 
Ț.S.K.A. Moscova — Honved Buda
pesta 3-0 (11, 10, 13) ; Ț.S.K.A. Sof^a 
— Steaua București 3—1 (14, 6, —13.
14), Dukla Liberec — Dukla Liberec 
(tineret) 3-0, (9, 7, 3). a In turneul 
feminin de la Schwerin (R.D. Ger
mana) : Cuba — Cehoslovacia 3—1 
(7. 6, -15, 4) ; R.D. Germană (A) - 
România 3—0 (7, 7, 9) ; Bulgaria — 
R.D. Germană (B) 3—1 (13, 7, —13. 6).
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