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Azi încep la București

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI,
COMPETIJIE DE PRIM RANG IN TIRUL EUROPEAN
• Francezul Jean Fallon: „Poligonul Tunari este unic in lume”

Astăzi, la ora 9.30, odată cu 
probele de pușcă liberă și stan
dard 60 f.c., pistol standard, ta
lere și mistreț alergător, intrăm 
in plin program competițional 
al campionatelor internaționale 
ale României, aflate la a XX-* 
ediție, și al Marelui premiu 
Carpați (anul acesta, la a IX-* 
desfășurare). De-a lungul celor 
19 ediții, competiția 
de poligonul Tunari 
ferm in programele 
ționale ale celor mai 
gători ai Europei.
temă, ieri, Vladimir Hurt, fost 
campion al bătrlnului conti
nent la pistol viteză, ne spunea 
intr-o pauză de antrenament ; 
„Campionatele internațional* 
ale României constituie una din
tre cele mai importante com
petiții europene ale anului 1978. 
Multe federații au inclus com
petiția in programul general de 
pregătire a trăgătorilor lor. Eu 
însumi vin pentru a 5-a oară 1* 
aceste campionate, unde ara 
posibilitatea să aflu ultimele 
noutăți tehnice și să mă intil- 
nesc eu valoroșii 
mâni. Sper, dacă 
— foarte greu de 
fel — in fața lui 
și Marin Stan, in orice e>r, • 
clasare pe pedium*. Jean Fag- 
gion (Franța) ne releva la ria
dul său : „La doar două săpta- 
mini de eind am reușit ia Tu
nari un 552 p la pistol liber șt 
o clasare pe locul *1 treilea al 
Întrecerii. din o—ță-

găzduită 
a intrat 
competi- 

buni tră- 
Pe această

țintiși ro- 
nu o victorie 
obținut denlt- 
Comelia Ion

Greciei, am veniirilor latine și 
din nou cu mare plăcere in Ca
pitala țării dumneavoastră : in 
excepționala ambianță naturală 
a pădurii Băneasa avem condiții 
optime de concurs, e liniște, o 
o atmosferă relaxantă, există 
șanse serioase pentru ca mulțl 
trăgători să-și îmbunătățească 
palmaresele. Aș zice că, prin 
condițiile oferite tintașilor, po
ligonul Tunari este unic 
lume*.

La rindui lor. trăgătorii 
mâni au efectuat ultimele 
trenamente care au avut drept 
scop principal intrarea deplină 
în atmosfera de cocșcurs.

în timpul antrenamentului de 
ieri, Vladimir Hurt (CeAo- 
aknxicia), fost campion eu

ropean '.a pistol viteză 
Foto : Vaslle BAGZAC
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ii campionatul masculii dc bandbal, Divizia A

RUNDĂ" FĂRĂ SURPRIZE>/
Campionatul masculin de hand

bal, Divizia A, a continuat joi ca 
etapa a XVI-a. A fost o etapă 
calmi, în care fruntașele clasa-

REZULTATE TEHNICE
C.S.M. Borzești — Dinamo 

București 22—36 (8—13)
H.C. Minaur Baia Maro — 

Gloria Arad 16—13 (9—4)
Relopul Săvinești — Steaua 

(6—27 (9—15)
Știința Bacău — Dinamo 

Brașov 16—11 (11—7)
Politehnica Timișoara — U- 

niversitatea Cluj-Napoca 31—11 
(12—10).

Etapa viitoare, a XVH-a, a 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia A. ae va 
desfășura duminică.

meniului — Dinamo București 
te Steaua — și-au fructificat *- 
vantajui valoric, deșt au jucat 
In deplasare. Decalajul de 
puncte se menține : DINAMO 
BUCUREȘTI are acum 30 p, iar 
Steaua 26 p. Pe a treia treaptă 
a urcat — firesc — H. C. Minaur 
Bai* Mare, cu 19 p.

SURPRIZA NU S-A PRO
DUS. Mulți au așteptat, desi
gur, cu nerăbdare partida din
tre C.S.M. Borzești (care intre- 
cuse pe Steaua și pe Minaur) și

(Continuare în pag. 2—3)

La Roland Garros

DUBLUL
RUZIC! — JAUSOVEC

IN FINALA
în semifinalele probei de 

dublu feminin din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis de la Roland Garros, pe
rechea Virginia Ruzici (Româ
nia) — Mima Jausovee (Iugosla
via) jucind excelent a învins cu 
6—4, 6—3 pe Danieli* Marzano 
(Italia), Paula Smith (SUA). în 
finală, Ruzici și Jausovee vor 
intilni perechea Gali Lovera 
(Franța), Lesley Bowrey (Au
stralia), învingătoare cu 7—6,
5— 7, 6—3 in fața dublului Anliot 
(Suedia). Marsikova (Ceho
slovacia).

în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin, sue
dezul Bjorn Borg l-a înrvins cu
6— 3, 6—3, 6—0 pe mexicanul 
Raul Ramirez, iar italianul C. 
Barazzutti l-a eliminat pe E. 
Dibbs (S.U.A.), cu 6—2, 7—6, 
6—1.

24 de jucători In tind me
dul toterțărl. Acesta este no- 
mărta total al tricolorilor folo
siți ta aontamtarito echipei 
noastre naționale (cu Turda, ea 
Bultatoi* — la Btaaxetti te So
fia — ca Argentina te U R-SR), 
dia prim* jumătate * muM 
1978. Raportata 1* jntarvatal ta

Ioni, cifra ar east* — depășind 
efectivul a două formații — te 
M parc. evitata, exxerata. 
C3il*r te ta condițiile ta eare 
este vorba de • peri radi ta 
căutări, ta vedere* stabilirii ți
nui tot rft mai vatoroe te a 
unei formule de echipă pe eare 
să ae poată conta la viitoarele 
intilniri internaționale cu ca
racter ofitiaL Dar, • imagine 
reală și totodată o apreciere o- 
biectivă asupra a ceea ce s-a 
întreprins pînă acum, ia idee* 
realizării unui „11“ care să fie 
cu adevărat reprezentativ, nu • 
vom putea obține fără a face 
apel 1* repartiția celor 24 de 
jucători pe posturi și la durata 
folosirii lor în cadrul celor 456 
de minute de joc ale echipei 
naționale. Făcând acest lucru. Ia 
baza datelor pe care ni le oferă 
desfășurarea celor cinci intîlniri 
din sezonul de primăvară, vom 
avea următoarea situație :

3OU PălUnișan p — 90) te 
Vifu (5 — 450). Pe patru pon
turi, ded, 7 jucători. La prim* 
vedere, o cifră mare. Să nu ui
tăm, Insă, că ea a fost deter
minată te de accidentarea, la m 
moment dat, a doi titulari, Che- 
ran și Ștefănescu ; 3. La „mij
loc**, tot 7 candidați, «far numai 
pe 3 posturi : Dumitra (1 - 46), 
Romii* (2 — 180). BOI&ni (5 — 
450), Iordănesc* (4 — 315), Da- 
brta (2 — 135), Rădnleseu (2 — 
1») te Hajaal (2 — 82). Și alte 
aa existat unele motive obiecti
ve (accidentarea lui Romilă. In
disponibilitatea prelungită a M 
Dumitru), dar ceea ee a deter
minat, la principal, nerealizaraa 
«net formule stabile a liniei ma- 
diaae au fost fluctuațiile de 
formă sportivă ale selecționau* 
lilor ; 4. în „atac", 9 jucători — 
cifră care exprimă lipsa unor 
soluții de calitate pentru cela 
trei vârfuri ale echipei, in care 
au apărut, fără a se Impune la

Mihai 1ONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Dc azi, in sala Horească
1. în poartă — doar un sin

gur nume, Răducaau, care la 32 
de ani s-a regăsit, se pare, sti
mulat și de prezența la .mon
diale” a mal vîrstnicilor săi 
confrați Zoft (36 de ani) și Sep 
Mayer (34 de ani); 2. în com
partimentul fundașilor au evo
luat : Cheran (3 meciuri — 204 
minute), M. Zamfir (3 — 246), 
Șterănescu (3 — 253). Sătmărea- 
M (4 — 287), Mehedințu (4 —

REINTILNIRE
CU CEI MAI BUNI

BASCHETBALIȘTI

„Cursa Victoriei11 Ia ciclism

0 ETAPA AGITATA,

DAR FARA MODIFICĂRI IN CLASAMENT
PREDEAL, 8 (prin telefon). 

Participanții Ia competiția ci- 
distă internațională „Cursa Vic
toriei" și-au continuat joi intre- 
oeroa pe traseul uneia din
tre cele mai dificile etape. 
ES au acoperit ruta Caba
na Rîșnoavei — Brașov — 
Fel di oara — Șercaia — Rișnov 
— Pîriul Rece — Predeal. O 
etapă (a 3-a) de 172 km, cu trei 
puncte de cățărare și cu sosirea, 
din nou, sus pe Cioplea. Lun
gimea și dificultatea traseului 
erau cunoscute de toți concu- 
rențil și totuși nu l-am văzut 
pe nici unul dintre cicliști me
naj îndu-și forțele. Sprinturi pre
lungite și repetate, cu intenția 
celor ce le inițiau de a se des
prinde din pluton, s-au succe
dat o bună bucată de timp, pini 
în momentul tind Ion Paraa- 
chiv, Ion Radu, Valentin Marin,

Dănuț Bonciu și Teodor Drăgan 
au reușit, totuși, să se desprin
dă de colegii de întrecere.

Primul sprint de cățărare, de 
la Bogata, este ciștigat de T. 
Drăgan, urmat de V. Marin și 
I. Paraschiv. Apoi, distanța din
tre fugari și urmăritori, cum și 
era de așteptat, începe să sca
dă, pînă cind, la 80 km de la 
plecare, fugarii slnt prinși. Este 
momentul in care Mircea Ro
ni aș canu se lansează din pluton, 
trăgind după el și pe cehoslova
cul Masiar. Dar nici evadarea 
celor doi nu va avea un final 
mai fericit. La insistențele ci
cliștilor sovietici din pluton, 
care vedeau amenințată situația 
de lider a colegului tor Vladimir

Gh. ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Al ȚARII
Ultimul „act” al campionatu

lui național de baschet mascu
lin se desfășoară de astăzi pini 
duminică în sala Floreascn, un
de are loc turneul final ca 
participarea echipelor Steaim, 
Dinamo București și Universita
tea Cluj-Napoca (a patra fina
listă, I.C.E.D., nu ia parte, de
oarece nu a îndeplinit obligați» 
de a avea cel puțin 3 jucători 
inalți de 2 m).

Deși .rezultatele nu mai pat 
influența ordinea finală a cla
samentului, turneul prezintă In
teres prin faptul că în acesta 
trei zile vor evolua, pentru ulti
ma dată pînă in toamnă, cele 
mai bune echipe ale _tării care 
au în alcătuire majoritatea 
membrilor lotului reprezenta
tiv. în mod cert, o reîntâlnire 
cu Cental, Oczetak, Novae, Nl- 
culescu, Banta nu poate fi <ta- 
cît atrăgătoare pentru puMtes 
Din păcate, vor fi și citeva in
disponibilități : Popa, Flutura* 
(Dinamo) Ruhrig („U”), ac
cidentați.

Azi are loc. la ora 18, meciul 
Dinamo — Universitate* Cluj- 
Napoca.

Clasamentul la zl :
1. Steaua 44 43 1 41SS-314S n
2. Dinamo <4 41 3 4743-312» te
3. Universitatea 41 21 17 3621-3MJ U

LA CONSTANTA, ATLETISMUL A DEVENIT UN SPORT PRIORITAR, 
DAR DRUMUL ULTIMILOR ANI TREBUIE BĂTĂTORIT!
.Schimbarea la față" petrecu

tă In ultimul timp în atletismul 
constănțean reprezintă unul 
din evenimentele spectaculoase 
ale activității interne. La sfîr- 
șitul lui 1972, un raid-anchetă 
la clubul-fanion al orașului. 
Farul, consemna : nici un titlu 
de campion, în probele clasice, 
nici un atlet în echipele repre
zentative de seniori sau juniori 
ale țării t Selecționata județu
lui, care nu era, de fapt, o— 
selecționată, înota în mediocri
tate într-una din „zonele” con
cursului interjudețean pe echipe 
(un fel de divizie secundă a 
atletismului nostru).

Astăzi, Constanța are un Die 
Floroiu și, poate, numai acest 
lucru spune destul, gindindu-ne 
că elevul lui Ion Veliciu s-a 
clasat intre primii șase la C.E. 
din 1974 și la J.O. din 1976. 
Cuplul 
stituit 
de vîrf 
țean, îl 
alături 
zent, și alte nume.- Și pentru

• SCHIMBAREA MENTALITĂȚII SCHIM-

BAREA REZULTATELOR • CAPITALA LITO

RALULUI VREA SA DEVINĂ UN PUNCT DE

REZISTENTA AL ATLETISMULUI ROMÂNESC

• TOATA ATENȚIA REZOLVĂRII PROBLEMEI

,.SCHIMBULUI DE MIINE'

Floroiu-Veliciu a con- 
chiar din 1974 punctul 
al atletismului constăn- 
reprezintă și astăzi, dar 
de ei există. în pre-

că, deocamdată, termenul de 
comparație rămine in perime
trul atletismului intern, drumul 
parcurs în cei aproape șase ani 
de la publicarea raidului amin
tit este cel mai bine ilustrat de 
rezultatele primei etape a edi
ției din acest an a „Cupei Româ
niei-, competiție care redă fidel 
imaginea forței atletice a jude
țelor țării (și a cîtorva mari 
cluburi). în grupa A, de elită. 
— în care a promovat în 1975 
—, Constanța a ocupat. In eon

Horia Toboc, unul 
dintre 
frunte 
tei.

atleții de 
si Conttan-

P. NAGYFoto :
Cluj-Napoca

cursul desfășurat pe Stadionul 
Republicii la 14—15 mai. locul 
al doilea, după Steaua (de trei 
ani deținătoarea trofeului), Îna
intea celorlalți „mari”. Dinamo 
și C.A.U. (foste cîștigătoare ale

competiției) și a tuturor repre
zentativelor județene. Horia To- 
boc (antrenor C. Craia) 46,6 la

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)



întreceri sub genericul „DACIADEI" „Topul SPORTUL“ la Clmpulung Muscel
TREI

METALURGIȘTO DIN PANTELIMON
PREFERA TOT „METALUL”

Duminică dimineață, pe noile 
benzi de asfalt ale șoselei Pan
teiimon, se scurgeau necontenit 
sute de autoturisme. Grăbeau 
spre Cerni ca, spre Pustnicul, ori 
spre alte locuri de recreare, 
minate de pantelimoneni, reze- 
mați cu coatele în ramele fe
restrelor deschise ale portiere
lor, obișnuiți parcă de cînd 
lumea la volan. Elegantele 
blocuri rămăseseră In urmă, iar 
pe drumul de altădată al că
ruțelor 
acum 
noului 
era și „ ._____
ztnd vreo zece mii de tineri și 
vîrstnici, pasionați ai sportului 
practicat sau văzut In arenă. 
Invitați în această primă dumi
nică de iunie la o mare între
cere populară, organizată pe cel 
mal mare stadion al cartierului. 
Metalul.

Cu mult Înainte de a intra 
pe stadion, amatorul de sport 
ori competentul suporter din 
cartierul Panteiimon primea 
programul frumos tipărit, în- 
mînat de organizatori : cros, 
finala „Cupei micului fotbalist" 
(Școala generală nr. 66 — Școa
la generală nr. 61), ediția a 
X-a a cursei cicliste „Panteii
mon*, finala la handbal băieți 
(I.C.M E. — întreprinderea 
August"), finala la fotbal pe în
treprinderi
I.M.U.A.B.), box, lupte, fotbal 
fete (finala F.R.B. — Viitorul), 
volei
tradiționale 
muncitorești, organizate în ca
dru] „Festivalului primăverii" 
(a Xl-a ediție) și începute în 
luna aprilie sub genericul „Da- 
ciadci". Organizatorii, însă, — 
Comitetul U.T.C., Inspectoratul 
școlar, Consiliul organizației 
pionierilor și C.O.E.F.S. din sec
torul 3 — anunțau In program 
șl partea a doua a reuniunii de 
pe „Metalul" : activități culiu- 
ral-artistice-distractive. Cu re
numite ansambluri folclorice, 
eunoscuți soliști de muzică 
ușoară, muzică folk, invitați al 
Circului „Globus" ș.a. Progra
mul se încheia cu o notă : in 
incinta complexului sportiv sint

și faetoanelor străbăteau 
cupeurile moderne ale 

cartier. Partea carosabilă 
mai aglomerată, cuprin-

(Mecanică fină —

etc. finale ale unor 
întreceri sportive

puse la dispoziția dumneavoas
tră diferite jocuri și puncte dis
tractive. De asemenea, s-au a- 
menajat bufete volante, tonete 
eu dulciuri» eu răcoritoare etc. 
Vă urăm petrecere frumoasă 1

Intrat pe poarta stadionului, 
amatorul de sport din cartierul 
Panteiimon se simțea bine In 
atmosfera sărbătorească, oficia
lă și totuși familiară a între
cerilor 
de cu 
vignete 
accesul 
fanfara 
nului, estradele splendid Împo
dobite. In sectorul 3 al Capita
lei, organizatorii „Daciadei- iși 
mai propuseseră ceva odată cu 
declanșarea primelor Întreceri : 
sensibilizarea cetățeanului, a su
porterului. in fața fenomenului 
de educație fizică, de sport. De 
aici și numărul mare al com
petitorilor, al spectatorilor o- 
bișnuiți cu Întreceri de calita
te Încă din fazele de masă. Iar 
acum, la finale, ținuta și apor
tul fiecăruia pentru buna des
fășurare a Întrecerilor. Aport 
individual și colectiv, exprimat, 
bunăoară, prin grupuri de tineri 
muncitori asigurfnd voluntar or
dinea, comisii formate din cei 
mai buni arbitri, apoi colabo
rarea cu marile unități din car
tier pentru necesarul firesc al 
finalelor, lncepind eu fanioane 
(întreprinderea de mase plas
tice). medalii (Metalurgica), 
panglici pentru aceste medalii 
(Mătasea Populară), pavoazarea, 
frumoasa ținută vestimentară a 
stadionului (toate atelierele de
corative din sector), numeroa
sele tonete cu gustări, cu dul
ciuri și răcoritoare (diferite u- 
nități ale Trustului de alimen
tație publică). Sensibilizare, mai 
ales, tn fața lucrului de cali
tate, de perspectivă, prin în
treceri adresate tuturor, dar in 
scop de căutare, de descoperire 
și înnobilare 
lucitoare și 
bucureștean.

A fost o 
frumoasă, cu un bogat program 
eompetiționaL cu finaliști ambi
țioși și bine pregătiți. încu
rajați și aplaudați de peste sece 
mii de suporteri metalurgiști.

V«3e TOFAN

de acest gen : ghirlan- 
stegulețe multicolore, 

uriașe indicind sugestiv 
către diferite terenuri, 
de pe marginea gazo-

a talentelor, stră
in acest cartier

duminică sportivă

a

LICEUL „DINICU GOLESCU11 RELANSEAZĂ CONCURSUL!
• DE TREI OM LOCUL I PE TARA • 6,22 M (LOR1N SMARĂNDOÎU) Șl 5,36 M (ECHIPE BA- 
IETI), REZULTATE CARE ATESTA O PREGĂTIRE FIZICĂ PERMANENTĂ • ACpUNEA ZIARULUI, O 

SĂRBĂTOARE PENTRU ÎNTREGUL UCEU
De la începutul acestei luni, 

prof, ion Solomon, directorul Li
ceului „Dinicu Golescu* din Clm
pulung Muscel, ne-a repetat de 
mal multe ori Invitația : „Dorim 
să participăm șl noi Ia topul zia
rului „Sportul*. Cînd credeți că 
veți fi în mijlocul elevilor noș
tri

In fine, miercuri am făcut po
pas în fosta cetate de scaun a 
Tării Românești. Știam că elevii 
din această mereu mai frumoasă 
așezare de munte, de la poalele 
Iezerului, sînt pasionați sportivi 
(o unitate de învățămînt cu pro
fil de atletism ființează aid de 
mal mulțl ani). Totuși, nu ne-am 
fi imaginat ea reprezentanții u- 
nul liceu de cultură generală (ma- 
tematică-fizică) să spulbere, pur 
șl simplu, aproape toate recordu
rile înregistrate pînă acum 
„Topul Sportul* la săritura 
lungime !

★
Ambianță dintre ede mai pro

mițătoare. de-a dreptul sărbăto
rească. prin prezența alături de 
elevi a conducerii Hceulul, a 
multor cadre didactice (am re
marcat printre acestea si efțlva 
profesori dlriglnțl : Teodor Totea- 
nu, Veruța Pieșu, George Ghizda- 
viț, Ion ștefan), a organelor spor
tive locale.

In fața sectorului de sărituri din 
curtea liceului, două clase, a IX-a 
H fete și a IX-a B băieți aștep
tau primul semnal al profesorului 
de educație fizică Gheorșhe nie.

Ntnușa Moiceanu a sărit 3.8# m 
din prima încercare. Rezultat în
curajator șl oricum un record 
personal. Dar. după nld 3 minute, 
am Înregistrat o săritură eu 16 
centimetri superioară. Autoare, 
Daniela Mușetoiu. Clasa s-a ani
mat. la fel ea si spectatorii. aOafi 
tn Jure! sectorului de sărituri. 
Iată. msă. eă ntd acest rezultat 
nu avea să reziste : ca 4JS m Mi
haela Boceam a «tabs it eea mal 
buni performanță a clasei I cm 
rerultat aproape toeredlML Pen
tru s mal mare agarantă ruleta 
a foet tntîasă An nea. Jru, an s-a 
greșit. UI e> «la prima tneereare. 
an remită» ea esre «Seva An

Sare Mihaela Boteanu... 4,98 metri din prima încercare. Nou 
record pe țară al „Topului Sportul" _

Foto : prof. L PAULIAN — Clmpulung
colegelor el din țară, participante 
la „Topul Sportul".

Săritura plină de avtnt a Mlhae- 
lei le stimulează și pe colegele el 
de clasă. Trei dintre ele aveau 
să înregistreze rezultate peste 4 
metri : 1. Mihaela Boteanu 4,98 m, 
2. Doina Godeanu 4,32 m, 3. Vio
rica Brînzaru 4,16 m, 4. Daniela 
Mușetoiu 4,14 m, 5. Nlcoleta Pă- 
tra«cu 3,36 m, 6. Georgeta Crețu 
332 m, 7. Ninușa Moiceanu 3,80 
m, *. Luminița Rădescu 3,78 m, 
*. Florina Bercaru 3,7# m, 1#. Ele
na Irimla 3,68 m.

Cu media realizată (4.M m) e- 
levele din Clmpulung Moacei se 
afli pe locul 2 pe țară. Cel puțin 
pînă Ia această dată...

Băieții de la „Dinicu Golescu* 
au convins, la rindu-le. asupra 
pregătirii lor fizice. Lorin Smă- 
răndolu a stabilit, din a doua În
cercare, « performanță de 63S m 
fin prima : 6.14 m). cel mal bun 
rezultat pe țar* In „Topul Spor
tul", in timp ee eolegil să: de 
dasă care au încheiat concursul 
tn primele u locuri au avut sări-

prof. L PAULIAN — Clmpulung 
tur! de la S metri In sus : L Lorln 
Smărăndoiu 6,22 m, 2. Florin A- 
mariei S,82 m, 3. Sorin Davlțoiu 
3,42 m, 4—5. George Irimla 5,26 m, 
4—5. cătălin Bădescu 5,26 m, 6 
Batiu Voicu 5,26 m (a doua sări
tură), 7. Mircea Dragoteanu 5,18 
m, 8. Alexandru Gădiuță 5,12 m, 
S. Gabriel Neațțu 5J2 m, IU. Flo
rin Tătulescu 5,00 m.

Media clasei a IX-a B — 5,36 m
— este și ea superioară tuturor 
colectivelor participante pin* ta 
present la „Topul Sportul" (foștii 
lideri, elevii de la Liceul „loan 
Slavici" din Arad : 5,OS m).

★Prin urmare, elevii șl eleve’e 
Liceului „Dinicu Golescu* din 
Clmpulung Muscel au reușit fă 
doboare trei dintre cele patru re
corduri ale „Topului* : la echipe
— băieți și la individual — băieți 
șl fete. Sînt rezultate remarcabile, 
care relansează Inițiativa ziarului, 
as*fel că pînă la 5 iulie așteptăm 
și alte posibile surprize.

Cine »e mal înscrie ?...
Tiberiu STAMA '

După primele teste ale reprezentativei feminine de volei

MODERNIZAREA CONCEPȚIEI DE JOC-

LA CONSTANȚA ATLETISMUL A DEVENIT UN SPORT PRIORITAR
(Urmare din pag. 1)

400 m, și Maria Samungi (an
trenor A. Samungi) 23,6 la 200 
m, au fost, alături de Flaroiu, 
principalii performeri ai con
cursului. După o săptămină, la 
campionatele universitare des
fășurate chiar la Constanța, 
studenții-atleți de Ia Institutul 
de invățămînt superior din lo
calitate au ciștigat cel mai mare 
număr de titluri, lntredndu-i 
— fapt inedit in istoria cam
pionatelor — pe colegii bucu- 
resteni de la I.E.F.S. !

Cum se explică spectaculoa
sa metamorfoză ? Iată răspun
sul prof. Constantin Mihail, cel 
care în 1973. la numai 27 de 
ani, devenea președintele comi
siei județene de atletism :

„Esențială a fost schimbarea 
mentalității celor care lucrează 

. direct in atletism. S-a creat o 
altă atmosferă, favorabilă atle
tismului, marii performanțe. An
trenorii noștri, buni meseriași, 
au înțeles că trebuie să lucre
ze în probele pe care le cunosc, 
fără să-și mai disperseze efor
turile. De un mare folos a fost 
înființarea Institutului de Invă- 
țămint superior, sprijinul primit 
din partea conf. universitar Vic
tor Aibu, șeful catedrei de edu
cație fizică, a inspectorului ge
neral școlar județean Leonida 
Florea. Existența Institutului a 
atras la Constanța o serie de 
atleți relativ eunoscuți, care 
terminau junioratul, a permis 
evoluția firească a altora, cres
cuți aici. Avem acum o adevă
rată echipă, dar mai important 
mi se pare faptul că există un 
climat propice performanței, că 
atletismul nu mai este o cenu
șăreasă, ci — ca și rugbyul, ca 
și luptele — un sport cu ade
vărat prioritar. Fenomenul ca
pătă, chiar, aspectele unui „pa
triotism local". La începutul lu
nii mai, echipa noastră * par
ticipat la citeva concursuri in 
Bulgaria și Grecia. S-a spus că 
ne aflăm intr-un turneu „de 
plăcere", dar in fiecare zi s-au 
făcut cite două antrenamente.

Iar prima etapă a „Cupei Româ
niei", unde Floroiu, Toboc, Sa
mungi și ceilalți s-au mobilizat 
pentru a infirma afirmațiile ne
justificate, reprezenta pentru 
atleții noștri al 7-lea start din 
sezon, in timp ee multi dintre 
adversarii tor erau abia la de
but".

Ambiția Constanței este de a 
deveni unul din punctele de re
zistentă ale atletismului nostru, 
un centru de nădejde. Premise
le există. Ce mai e de făcut 7 
Ne răspunde același interlocu
tor. de astă dată In calitatea sa 
de director ai Clubului sportiv 
școlar nr. 1 :

„Destul de multe. Trebuie 
rezolvată. In primul rind, pro
blema^ viitorului, a juniorilor, 
unde, la această eră, nu avem 
deloc eu ee ne mlndri. Ministe
rul Educației d învățămlntulul 
ne-a promis ei, din

clubul nostru, tn care sint fra
pate «porturile individuale — 
#1 unde avem condiții excelen
te : internat, cantină etc. —> va 
avea și secție de atletism. Ne-ar 
bucura mult, si promitem că 
rezultatele re vor vedea chiar 
in următorii 3—4 ani ! In «Ur
șii. este pe cale de rezolvare 
problema bazei materiale. Chiar 
In acest an vor începe lucrările 
de amenajare, in cartierul Tomis 
Nord, a unui mare complex 
sportiv care va cuprinde. Intre 
altele, e sală de atletism (105 
m lungime, 18 m lățime) și un 
stadion eu tribune pentru 5 000 
tocuri numai pentru atletism, cu 
opt culoare, eu sectoarele de 
sărituri lungi tn fața tribunelor, 
ea orice stadion modern. Con
structorul nl-1 va preda cu pista 
asfaltată și sperăm eă ee vor 
putea face eforturi pentru a o 
acoperi eu un material sintetie".

Cubei, RD. Germane (cu două 
echipe) șl Bominiet a oferit se- 
tecționatei noastre — după Bal- 
eaniada de Ia Pernik — un nou 
prilej de verificare a unor ju- 
eătc->ne susceptibile de a fi re
ținute in formația cu care vom 
aborda anul viitor întrecerile 
campionatului european. în ace
lași timp, turneul a constituit 
și o bună ocazie de confruntare 
eu echipe valoroase, situate In 
plutonul fruntaș al ierarhiei in
ternaționale. cum sint cele ale 
Cubei, R.D. Germane sau Ceho
slovaciei. Cîteva aprecieri și con
durii pe marginea turneului de 
Ia Schwerin ne-au fost furni
zate de antrenorul principal al 
lotului, Sandy Chiriță : „Țin să 
remarc de la bun început nive
lul deosebit al majorității parti
delor, jocul modern practicat de 
adversarele noastre. Cu acest 
prilej au fost verificate din nou 
toate Jucătoarele prezente Ia 
Balcaniadă (a absentat, motivai, 
doar Mariana Ionescu). La 
Schwerin — unde, repet, repli
ca partenerelor a fost net su
perioară celei de la Întrece
rile balcanice — ne-am dat sea
ma de faptul că jocul practicat 
de noi trebuie îmbunătățit încă 
destul de mult. Mă gindese la 
mișcarea continuă in teren, Ia

OBIECTIV PRINCIPAL 
combinațiile in atac, la comba
tivitate. Cum nu putem omite 
nici ideea de a obișnui voleiba
listele noastre să conceapă jocul 
mai bine din punct de vedere 
tactic. De asemenea, ne-am gin- 
dit să lărgim cercul testărilor 
pentru lot. Firește, in perioada 
eare urmează prin «sila» veri
ficărilor vor fi trecute si alte 
jucătoare, un prim prilej pre- 
zentindu-1 turneul internațional 
programat intre 26 iunie șl 3 
iulie in Polonia (la Lodz), unde 
vor fi prezente, din nou, toate 
echipele întilnite de noi la 
Schwerin. Eliminînd din mers 
deficiențele constatate, îmbună
tățind continuu selecția, avem 
speranța că pină la campionate
le europene de anul viilor vom 
forma o echipă competitivă pe 
plan internațional".

• Etapa de zonă a campiona
tului de calificare în Divizia de 
juniori și școlari va avea loc 
Intre 13 și 17 iunie • In zilele 
de 19—20 Iunie (la București), 
21—22 iunie (la Bacău) și 23—24 
iunie (la Cluj-Napoca) F.R. Vo
lei organizează acțiuni de selec
ție pentru loturile de juniori 
(băieți și fete), sportivi născuți 
in 1962 și mai tineri. Solicitan- 
ții trebuie să comunice partici
parea la această acțiune Ia 
FJLV. pînă la data de 15 Iunie.
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Pentru a veni In sprijinul amatorilor de drumeție șl ta 
scopul reducerii timpului de deplasare de ta domiciliu ta 
locul de plecare, toceptnd cu 11 iunie a.c. in fiecare dumi
nică ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI, Înființează pe lingă cele 3 „puncte 
fixe" existente (Oficiul P.T.T.R. — Berceni, cinematograful 
Gloria și cinematograful Favorit) Încă 6 locuri de plecare In 
excursii :

1) cartierul Militari, din stația Veteranilor. Plecarea la 
ora 6,10 ;

2) cartierul Panteiimon, din fața întreprinderii Eleefroapa- 
rataj. Plecarea Ia 6,20 ;

3) Parcul Tineretului — intrarea principală — vizavi de 
Liceul Gh. Șincai. Plecarea 6,20 ;

4) cartierul Bucureștii Noi — Casa de cultură „înfrățirea 
intre popoare". Plecarea 6,10 ;

5) cartierul Pajura — la capătul liniei de troleibuz *7. 
Plecarea la 6,20 ;

6) botei Intercontinental. Plecarea la 6,45.
Traseele propuse : București — Poiana Brașov ; Bucu

rești — Vălenii de Munte — Cheia ; București — Clmpu
lung — Cabana Voi na ; București — Pitești — Curtea de 
Argeș.

Plata se face direct la autocar. In timpul excursiei ae 
asigură un dejun la restaurant.

RHIJLTATt DIN DIVIZIA A IA TENIS DE MASA
La Arad și București «-au 

desfășurat ultimele partide din 
cadrul turului campionatului Di
viziei A de tenis de masă. Re
zultate : CJ5. Arad I a câștigat 
cu 8—3 partida cu C-S.Ș. Craio
va (Căruceru 3 v, Sava 2 v, 
GyongyBsl 1 v, respectiv Păun

2 v, Ionescu 1 v, Scărlătescu 0 
v); CJS. Arad II a învins cu 

9—0 aceeași echipă craloveană 
(Mihuț, Ferenczi și Leszay dte
3 v) ; C.S.Ș. Slatina — Voința 
Buzău 6—3. Toate jocurile s-au 
disputat in campionatul feminin.

—Dinamo Bn 
Focșani (O- 
ferit o susp 
propriu pen 
antrenorului 
reușit ta-« 
au realizat 
ctștigînd cla 
du-și cu și 
candidatura 
Cosma 8. D 
cu 3, Oprea 
1 și Maadx 
București, 1 
earu 4, A. I 
că 3, Lozne 
rea 2 și 1 
CJS-M. Borz. 
Lunga și L 
(V. MANO!

VICTORII 
PIONILOR, 
clasată, Reb 
pe terenul 
repurtat o v 
27—16. Au 
Petre 3, Dr 
Rachieru 1 
pentru Reto 
gă 6, Tudca 
Neaga 2. Vi 
Cheli 1 — 
arbitra: B. I 
(Brașov). | 
^OPTlM^ 
ITL îa daQQ 
treia treapcl 
Mlnxar a >4

„CURSA
(Urmare din pag. 1)

Korobkov, caravana se agită și 
cei doi fugari sint prinși. La 
intrarea Jn Zămești plutonul 
este compact, dar pentru puțin 
timp. Acum evadează C. Bondu, 
care va face o cursă contracro- 
nometru de aproape 20 km. El 
va fi ajuns de un grup de 10 
cicliști imediat după trecerea pe 
la punctul de sprint tcățărare) 
de la Hrîul Rece. Intre cei 11

VICTORIEI" LA
cicliști începe bătălia pentru 
victorie., care se încheie cu suc
cesul cehoslovacului Vend elin 
Kvelan^ care îl Întrece cu pu
țin, pe Cioplea, pe valorosul 
Vasile Teodor. învingătorul a 
fost cronometrat în 4h 22:17 
(m.o. 39 km), ca ți al doilea 
cla.’sat. în continuare : 3. T.
Sîrbu (Dinamo) 4h 22:24, 4. M. 
Roma^canu (Dinamo) 4h 22^6, 
5. I. Cojocaru (Steaua) 4h 22:31, 
«. L. Olejar (Dukla Praga) 4h 
22:31.

CICLÎ



III PENTRU CALAMI» ROMANI
DE LA LIPICA (IUGOSLAVIA)

nul in- 
obstaco-

Germania, 
Libia, spor- 
kfcumoa- 
fermanent 
bbelor. Ei 
Bntii. pre-

bf •fie or- 
Basa No- 
lescj eu 
e primele 
renindu-le 
proba ta
re la pro- 
tif Molnar
l X 
iregistrate

și la obstacole. Astfel, proba 
de „vinătoare" a revenit lui 
Constantin Vlad cu Prejmer, pe 
locul 4 s-a clasat Dania Popes
cu cu Piersic. La „ștafeta inter
națională" în echipele situate 
pe primele locuri s-au aflat și 
călăreții noștri. în ordine : I. 
Popa cu Despot și J. Largilliere 
(Franța) cu Balto. Dania Popes- 
en cu Epigon și A. Kiersici 
(Iugoslavia) cu Faraon, Con
stantin Vlad cu Prejmer și C. 
Clifford (Elveția) cu Irich Gate, 
în proba „ultima șansă", Cornel 
nin cu Fudul a ocupat locul 3. 
Din șapte națiuni prezente la 
proba pe echipe. formația 
României s-a clasat pe locul 3, 
după reprezentativele Libiei și 
Elveției.

I REPREZENTATIVA A AJUNS LA UNELE SOLUȚII
I (Urmare din pag. 1)

I
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I
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VA MAI ADUCEȚI AMINTE
DE PIRCALAB Șl DOBRIN 

ClND AVEAU 16 ANI?
g

DIN TURNEUL FINAL!
I

tut 44 de 
•uA tururi 
ațkmal de 

echipa 
â k ela- 
.rformanță
r a 1»

■ dreptul 
xxrneul fl

at de a 
te hotare.

avan-

LC.E.D. se poate face mult 
mal mult pentru baschet sl 
credem că este cazul ca ra
tarea participării la turneul 
final al campionatului șl la 
turnee internaționale să con
stituie o lecție și în același 
timp un motiv de cotitură în 
activitatea secției de 
A.S. I.C.E.D.

Legat de „cazul- 
subliniem fermitatea 
în aplicarea regulamentului cu 
privire la obligația echipelor 
de a avea în loturi jucători 

referitor 
norme- 

de 
Ieri dimi- 
și pe sta- 
componen-

I
I
I

măsura așteptărilor: Crișan, (3 
— 270), D. Georgesce (t — 
315). C. Zamfir (2 — 116), Ba
la» (3 — 162), Marca (2 — 115), 
Dara Nicolae (1 — 65), Lucescu 
(1 — 45) si Panici (1 — 15).

Și acum să încercăm a alcă
tui o echipă reprezentativă «Mn 
jucătorii cu cele mai multe pre
zențe in „ll“-le de bază din a- 
ceastă primăvară. Lat-o : Rădu- 
eanu — M. Zamfir, Ștefănescu, 
Mehedinții, Vigu — Săim&reanu, 
Iordănescu, Boloni - Crișan, 
D. Georgescu. BaJad. Așadar, cu 
excepția lui Ștefănescu, ar fi 
aceeași formație care a evoluat 
in repriza secundă a meciului 
susținut săptămînă trecută de 
naționala noastră la Sofia. Să 
fie oare aceasta cea mai bună 
formulă ?

Dacă ne referim Ia eeea ce 
A FOST, am putea răspunde : 
poate da. Dacă însă ne referim 
la ceea ee va fi. nu mai depar
te decit in toamnă, la partidele 
eu Iugoslavia și Spania, din 
cadrul Cupei Europei, este ca
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înscriere 
medicali
medicali 

dispensar.

inalți și 
la trecerea 
lor și probelor 
control.

neață, ta sala 
dlonul Dinamo, 
ții formațiilor Steaua si Di
namo București susțineau exa
menul celor 110 puncte ne
cesare participării la turneul 
final (a patra calificată, Uni
versitatea Cluj-Napoca, se pre
zintă azi) : norme șl probe de 
detentă, rezistență, îndemlna- 
re, precizie In aruncările la 
coș, adică ce este necesar ta 
baschetul modern. Testul a 
fost trecut de majoritatea ju
cătorilor cu depășiri substan
țiale de puncte, ceea ce de
monstrează că s-au pregătit 
pentru el, dar șl că normele 
si probele pot fi șl trebuie 
îmbunătățite In sezonul vii
tor, ta scopul de a deveni mai 
exigente, de a fi din ee ta 
ce mal utile procesului de 
ridicare calitativă a baschetu
lui din țara noastră.

FOTBAL
PENTRU ELEVI

Liceul industrial _H«e- 
troaparataj*, str. Hamba
rului. sector X. primește 
Înscrieri la concursul 
pentru ocuparea locurilor 
la clasa a IX-a, profil a- 
lectrotehnJc cu program 
de educație fizică, specia
litatea fotbal.

înscrierile se tac in pe
rioada 18—19 funie 197*.

din toate județele țării.
La Înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele acte:

— fișă tip de
— adeverință 

Up M.S. M
— adeverință 

eliberată de 
care va cuprinde și re
zultatele la probele hepa
tice șl cardiovasculare.

Probele de aptitudini 
se vor susține la perioa
da «•—a hune im

Elevii dha provincie ad
miși la concura vor be
neficia de masă șl cazare.

Relații suplimentare M telefon Z7.M.M.

ATUL MASCULIN DE HANDBAL
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serioasă, dispunînd de Gloria 
Arad cu 16—13. Băimărenil au 
jucat excelent in prima repriză 
și slab in cea de a doua. Au 
Înscris : Palko 6, M. Voinea 5, 
Panțîru 3, Lupul 1 și Avrames- 
ee 1 — pentru Minaur, Burger 
6, Koiieth 2, Dima 2, Enea 1, Bu
nic 1 și Bal 1 — pentru Gloria. 
Foarte bun arbitrajul timișore
nilor V. Ciucă și C. Popescu. 
(V. SASARANU - coresp.).

JOC SPECTACULOS, VICTO
RIE MERITATĂ. Derbyul stu
dențesc Poli Timișoara — Uni
versitatea Cluj-Napoca a oferit 
un joc spectaculos, deseori a- 
plaudat de numeroșii spectatori 
aflați in tribune. Gazdele au 
obținut o victorie meritată 
(21—18) care le scapă de orice— 
griji în actualul campionat Au 
marcat : Folker 5, Feher 5, So- 
roceanu 3. Diliță 2, Voi cu 2, Bu
cățea 2, Țimpu 1 și Gunesch 1 
— pentru Poli, Avram 9, Dan 5, 
Sobek 2, Mircea 1 șj Voik 1 — 
pentru Universitatea. Bun arbi
trajul sibienilor O. Schuster și 
C. Gurban. (C. CREȚU — co
resp.).

DEACU IN FORMA EXCE
LENTA. știința Bacău a câști
gat partida cu Dinamo Brașov 
(16—11), îndeosebi datorită for
mei excelente a lui Deacu, care 
a Înscris 7 goluri. Ceilalți mar-

eatori : Hornea 4, Istode 2, Pe
tre» 1, Baican 1 și VaaHea 1 — 
pentru Știința, Messmer 3, 
Schmidt 2, Nicolesca 2, Bota 1, 
Chicomban 1, MinUd 1 și Bucă 
1 — pentru Dinamo. Excelent 
arbitrajul cuplului bucureștean 
P. Cîrligeanu — ȘL Șerbaa 
(V. NENIȚA — ooresp.).

CALA DE BOX

etape : dU- 
mp taxHvl- 
. amiaza e- 
I — Plrfui 
Cristian —

In cadrul competiției naționa
le „Daciada" și cu ocazia ani
versării a 20 de ani de la în
ființarea Clubului Sportiv Șco
lar București, secția de box a 
acestui club, in colaborare cu 
Comisia municipală de speciali
tate, organizează duminică 11 
iunie, la ora 10, In incinta Com
plexului sportiv „Timpuri Noi" 
(din Calea Dudești), o gală 
pentru juniori și seniori. în ca
drul acestei gale vor evolua 
boxeri de Ia Metalul, Autobu
zul, Semănătoarea, Grivița Ro
șie, C.S. Școlarul și alte clu
buri și asociații bucureștene.

nd si «punem ei „ll"-le de 
mai sus nu reprezintă ineă ceea 
ee ar trebui să fie, pentru a 
ne da inerederea necesară în- 
tr-o viitoare reușită. Și spunînd 
acest lucru, ne gîndim, în pri
mul rind, la faptul că echipa 
noastră națională, în formula de 
la Sofia, plus Ștefănescu, este 
capabilă 
mentul 
spus să 
adversă, 
mod de 
rămîne, 
construcție care, in fond, tre
buie să asigure ți conținut și 
șanse de finalizare acțiunilor 
noastre de atac ?

Aici răspunsul va putea fi dat 
pc două căi : 1. Printr-o com
pletare a lotului reprezentativ 
și chiar prin introducerea in e- 
ehipâ a unor jucători capabili 
de un joc complet. Ne gîndim, 
printre alții, Ia Mulțescu, Zahiu, 
O. Ionescu. Iovânescu, Simionaș. 
Avem in vedere de asemenea, 
și ei ți va aiacanți, să 
mai specializați, cum 
pildă, Cămătaru, FI. 
Chihaia; 2. Printr-un 
proces de instruire a 
lor, intr-o idee de joc care tă 
răspundă integral și posibilități
lor jucătorilor, ți cerințelor fot
balului modern.

Deși ne pregătim de vacanță, 
deșt pină la toamnă mal «tat 
eitrva luni, să nu uităm, totuși, 
eă vremea trece repede și eă, 
dacă vrem li n M mai oco
lească satisfacțiile eompetițio- 
nale, este bine să fie luate toate 
măsurile din timp. Unele dintre 
ele poate chiar de pe acum.

să rezolve bine „mo- 
apărării", mai exact 
neutralizeze ofensiva 
pe seama insă a unui 

acțiune distructiv. Cum 
atunci, cu partea de

spunem, 
ar fi de
Grigore, 
minuțios 
tricolori*

S

g
g

I
I

• Talentele se caută, se descoperă și se cultivă. 
Adevăruri simple, uitate în... vorbăria care înlocu* 
iește de atîta vreme „producția** de 

tice în fotbalul nostru
valori auten

g

de dezbateri, 
concepții șl 

neascunsă pa- 
teoretlcleni ai 

„Mun-

După mulți ani 
de confruntări de 
opinii cultivate cu 
siune de numeroșii 
fotbalului nostru, iată câ 
diclul** argentinean ne reaminteș
te primul adevăr, pe care mu’ți 
l-au cam uitat : zadamice-s toate 
concepțiile și curentele și tacticii® 
dacă lipsește FOTBALISTUL DE 
VALOARE I Degeaba oi partiturile 
dacă nu oi instrumentiștii I kn 
la noi . ___
de zile, s-a uitat acest 
fotbalistul. . 
de clasă de
vem 
tul 
care 
descoperi 
tivi — cu răbdare, pasiune și pri
cepere — talentul. Selecționerii
noștri se plîng — invariabil —
de lipsa valorilor ridicate din fot
balul nostru. Dar cine s-a ocupat 
și cum s-a ocupat de producția 
acestor valori î Vâ mai aduceți 
aminte de Pircălab șl de Dobrin 
ci nd aveau 16 ani ? Jucau de pe 
atunci ta Divizia A Ulterior au 
ajuns fotbaliști renumiți (câ n-au 
dat întreaga măsură a talentului 
kx, asta-i cită poveste, care ar 
merita și ea povestita...), unul a 
devenit ,,săgeata Carpaților", al
tui „prințul din Trtvale-, au o- 
Jum ce au ajuns pentru câ ta 14 
ani — și mai înainte I — cineva 
i-a găsit, ka descoperit, ka kxn-

nu oi instrumentiștii I 
in discuții neterminate ani 

amănunt :
Fotbalistul 

care a- 
nevoie. Fotbalis- 
de vocație pe 
trebuie sâ-l 

și căruia

T

cauți, »â-l 
să-i cuk

De ce eu rrvot cpar, oare, axi 
Plrei la bl țJ Dobrini î

H-or mal fi exirtînd talente ta 
fotbalul nostru î

Sau cel chemați, cel retrfbuiți.

cel cu meseria 
«producției de 
sfaturi in loc 
liști, ne duc _ ______  v.
zăhărelul de ani și ani de zile, 
Iar noi ne uităm în gura lor în 
loc să-i ajutăm să treacă la mun
că adevărata, în alt domeniu, un
de s-or pricepe...

L-ați privit pe italianul Betiega 
ta Joc. Trecea de unul, de doi, 

trel^ de patru adversari. Nu 
“'■** “ oprit decît prin fault,

fotbalist. De aici înce
pe fotbalul. Asta e 
prima lecție a ori
cărui fotbal din lume. 
Valoarea ridicată a 

jocului din teren. $i 
gîndești câ Dobrin la 19 

ani îi marca lui Sorti, la Neapole, 
un gol la care goal-keeperul az- 
zurrilor nici n-a apucat să miște...

Oare nu s-a cam risipit în 
fotbalul nostru ce a fost de preț 

nu s-a adunat mai nimic în

Acum cîteva zile, la o mare ac
țiune da selecție a tinerelor ta* 
lente, nu participau TOCMAI AN
TRENORII DE DIVIZIA A (13 din
tre el), adică tocmai cei care Io 
ultimele ședințe se plîngeau că 
Mnu avem extreme, nu avem fun
dași laterali, nu avem vîrf cen
tral de atac, nu avem...-. La șe
dința viitoare o să pună din nou 
oceeațl placă. Pâi de unde 
•veți, tovarăși antrenori, cine sâ 
vi-i „livreze' 
Rști Tlî

șl cu răspunderea 
jucători* ne dau 

sâ ne dea fotba- 
cu vorba și cu

putea fi 
O a să de

autorului 
ciad te !

să

pe acești fotba-

Marius POPESCU

g

g
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Cf FACE CBUPUL SPERATELOR ABB1IRAJULUI ?
Ca această Întrebare ne-am 

adresat responsabilului aeeto- 
nilul de arbitri din F.R.F„ Ion 
Marinescu, eare ne-a furnizat, 
din evidența ee există la a- 
eest sector, o serie de date in
teresante. Așa cum am mal 
scris, „grupul speranțelor* este 
alcătuit din foști jucători de 
prima divizie care au abando
nat de eurind activitatea fot
balistică. Tinerețea, dorința de 
afirmare șl autoritatea de foști 
sportivi de performanță — lată 
•tuurile acestui grup care, du
pă efectuarea unul curs Inten
siv de pregătire. In toamna a- 
nulul trecut, la Brașov, a 
fost... aruncat in focul Între
cerilor.

Tinerii „cavaleri al Șuieru
lui* au condus, succesiv, ta 
campionatele de juniori, apoi 
in Divizia națională de juniori, 
ta Divizia C, Iar unii au fost 
delegați chiar șl la Hnle ta 
Divizia B. In acest moment al 
urcușului lor spre categoriile 
superioare, a avut loc o pri
mă analiză a muncii, desfășu
rată la București. După In
structajul făcut de reprezen
tantul Colegiului de arbitri, 
Gheorghe N. Gherghe, unii 
dintre tinerii „cavaleri al flu
ierului* (V. lanul, A. Deleanu, 
R. Rotaru) au prezentat o se-

rie de impresii șl observații, 
Btențlonlnd eâ toți stat dor
nici U k perfecționeze neîn
cetat.

Ce no! acțiuni rfnt prevăzu
ta pentru perioada urmAtoare 7 
In primul rtnd, prezența la 
cursul de perfecționare a ar
bitrilor din lotul A ‘ 
ampulung Moldovenesc, 
U iulie — 4 august). 
Apoi, ta toamnă, 
pentru cei mal con
stanți ta arbitraje, 
ae preconizează de
legarea la centru la 
duri de Divizia B. Se spe
ră ca, in cazul continuării 
normale a „traseului afirmă
rii", la primăvară să-1 vedem 
pe dțlva dintre ei chiar la 
Divizia A 1 Să vi-1 reamintim 
pe eomponențli grupului spe
ranțelor arbitrajului nostru : 
M. Constantlnescu, A. Delea- 
nu, M. Stoeneseu, I. Vaslle, i. 
Grama, D. Nlcolae, R. Rotaru, 
F. Seceleanu, C. Maghiar, M. 
Axente, Gh. Gornea, M. Ivăn- 
eeseu, M. Adam, AI. Comă- 
aeseu, V. lanul, I. Medveș, AL 
Mustățea, C. Moldoveana, A, 
Stocker, Fr. Kafka, c. Făgaș, 
F. Arnăutu, I. Bungău, P. Ee- 
gep șl Gh. Cotormani.

(de la 
, Intre

CU LEGITIMAȚIILE ALTORA...
Legitimațiile jucătorilor de fotbal au 

determinat, nu o dată, — fie că erau 
pierdute, uitate pe undeva, sau falsifi
cate — pierderea jocurilor cu 9—3 la 
„masa verde*. In general, delegații echi
pelor, antrenorii nu prea se interesează 
de aceste „buletine de identitate* ale ju
cătorilor, ele slnt controlate doar de ar
bitru jocurilor pentru confruntarea cu 
eele acrise de delegați pe foile de arbi
traj. După meci, ‘ '

NOTE

Gheorghe NERTEA

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL RUGBYȘTILOR JUNIORI
PERFORMERA PRIMEI ZILE ECHIPA LICEULUI

INDUSTRIAL DE MARINA GALATI

legătura de carnete este, 
de obicei, aruncată in
tr-un geamantan cu 
echipament si pînă la 
jocul următor nimeni 
nu se mai uită la 
aici se nasc... necazuri 
Așa s-a întîmplat si

legitimații și de 
mari, citeodată. ... __ ____ __  „
duminica trecută In seria a V-a a di
viziei C dud la jocul Automecanica 
București — Șoimii TAROM București, 
arbitrul partidei a descoperit că legi
timațiile Jucătorilor de la Șoimii, erau, 
de fapt, ale formației Avintul Urziceni. 
echipă cu care cei de la TAROM avu
seseră med cu o săptămînă In urmă. 
Arbitrul a procedat conform regulamen
tului, trecind pe foaie — neprezentare. 
Avintul Urziceni, care avea meci acasă 
eu Sirena București, n-a avut soarta 
„11-lul* bucureștean, deoarece antreno
rul echipei descoperise cu o oră înainte 
de joc încurcătura și a avut timp să 
alcătuiască o altă echipă din juniori $1 
rezerve pentru care a putut prezenta le
gitimații.

Toma RABȘAN

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

SUCEAVA, I (prin telefon). Pe 
stadionul „Sub arini* din locali
tate au Început miercuri Întrece
rile turneului final al campionatu
lui republican al Juniorilor și 
școlarilor la rugby. în prima zi 
am asistat la meciuri interesante, 
de un bun nivel tehnic. Dintre 
rezultate se desprinde neaștepta
ta succes al formației Liceului 
industrial de marină Galați, învin
gătoare In fața echipei Clubului 
sportiv școlar X București eu 13—8 
(9—S) ! Campionii, tinerii rugbyștl 
ai Locomotivei București, au În
trecut clar, la un scor care scu
tește de comentarii, formația 
C.Sp.Șc. i Constanța : 4#—7 (13—7). 
In cel de-al treilea joc, echipa 
Liceului metalurgie Iași a învins

CJS. ' Școlarul Oradea eu 13—12 
(15—9). In sflrșit, ta cea mal e- 
ehlllbrată Intilnlre, R.C. Sportul 
studențesc — C.S.Șc. București 
10—9 (7—7).

Vineri au loc meciurile : C. S. 
Școlarul Oradea — C.S.Șc. X Con
stanța, C.S.Șc. București — d. sp. 
șc. X București (pentru locurile 
5—8), Locomotiva București — 
Ut Metalurgic Iași șl R.C. Spor
tul studențesc — Llc. marină Ga
lați (semifinalele competiției).

Ion MÂNDRESCU-coresp.

UN NOU CONCURS PRONO
SPORT CU MECIURI DE MARE 

ATRACȚIE
Din penultima etapă a campio

natului Diviziei A, cuprinsă ta 
concursul Pronosport din 11 Iu
nie, meclurile-cheie, atlt pentru 
ocuparea primului loc, cit și pen
tru evitarea retrogradării stat 
F.C. Constanța — Steaua șl F.C. 
Bihor — F.C. Argeș, meciuri des
chise oricărui rezultat.

Prinse tot în aceeași luptă a- 
cerbă pentru Ieșirea din zona pe
riculoasă «In*, și F.C. Petrolul, 
Polit Iași șl Olimpia Satu Mare, 
care, juclnd ta deplasare cu U.T. 
Arad, C.S. Tîrgoviște șl, respec
tiv, F.C.M. Reșița, vor Încerca să 
obțină puncte prețioase pentru

rămlnerea In prima divizie.
Dintre tatîlnirile din divizia se

cundă incluse in concurs, se des
prind Muscelul — Progresul Vul
can, F.C.M. Giurgiu — Chimia 
Km. VUcea (seria a n-a) și C.F.R. 
Cluj-Napoca — F.C. Bala Mare 
(seria

F.C. 
a IH-a).
programul complet al a- 
concurs $i pronosticul lui

iată 
cestui ______ . .________ ___
CRISTIAN VRINCEANU, jucător 
la echipa DINAMO și component 
al Lotului olimpic de fotbal :

SIMPOZION IN CADRUL 
„SĂPTÂMiNII OLIMPICE" 
in cadrul tradiționalei jSip- 

t&mîni olimpice*4, organizată de 
Comitetul Olimpic Român, ieri 
la Complexul .,23 August44, nu
meroși sportivi din Capitală au 
participat la un simpozion con
sacrat problematicii olimpice. 
Despre relațiile «portului ro
mânesc cu ideile olimpismului 
au vorbit Lia Manolia, vicepre
ședinte al C.O.R., și Alexandru 
Șipcreo, membru al CJ.O. pen
tru România. în Încheierea sim
pozionului s-a prezentat un film 
dedicat marii competiții națio
nale „Daciada".

IN NOU MARE CÎȘTIG LA LOTO-2
La tragerea din 28 mai NU UiTAfl I MULTIPLE $ANSE VI SE 

l.c. participantul OFERĂ SI LA
GHEORGHE BURDU- 
JA din LAȘI a cîști- 
gat un autoturism 

„Dacia 1300"
Vă reamintim eă se 

poate tiștiga și eu 3 
numere din toate cele 
12 extrase și eu 2 nu
mere din 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri.

Participarea — 
bilele seria „R“ 
10 lei, completate 
una variantă simplă 
achitată 100% sau cu 
4 variante simple a- 
chitate 25%.

REȚINEȚI ! ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR LA ACEASTA TRAGERE — SÎMBATA 10 IUNIE 
A.C.

I
L Dinamo — „Poli- Tim. 
n. F.C. Constanța — Steaua 1, 
m: S.C. Bacău—Sportul stud.
IV. U.T. Arad — Petrolul 1,
V. F.C. Bihor—F.C. Argeș 1,
VI. Jiul — Univ. Craiova
VII. C.S. Tîrgoviște

Iași
Vm. Corvlnul —

Mureș
IX. F.C.M. Reșița

Satu
X.

Baia
XI.

can
XII. F.C.M. Giurgiu 

Rm. Vîlcea
XIII. Victoria 

Brăila
Tragerea Loto 

loc la Casa de

c.s.

1 
X
1 

X 
X
1

Polit.
1, 

A.S.A.

Mare
C.F.R. Cluj-Napoca 
Mare
Muscelul

Tecuci

participați 
cucît 

mai multe 
bilete!

1
Olimpia

2
— F.C.

1
Progresul Vul- 

1. X Chimia
1

— F.C.
1

de astăzi va avea 
_____ „__Cultură a secto

rului 2 din str. M. Eminescu 89 
la ora 16. Panoul cu rezultatele 
va fi televizat la ora 16,55.

N
I
i 

J

CISTIGURIL.E TRAGERII LOTO 
DIN 2 IUNIE 1978

CATEGORIA

Cate-goriaa 1 : 2 variante 35%
— AUTOTURISM DACIA 1300 ;
Categoria 2 : 5,50 a 15.519 lei ;
Categoria 3 : 21,50 J& 3.970 lei ;
Categoria 4: 34,00 a 2.510 lei;
Categoria 5 : 141,75 a 602 lei ;
Categoria 6 !: 343,75 a 248 lei i
Categoria x: 1.835,25 a 100 lei.

REPORT
350.481 1CL



Atleta Susan Reeve (Anglia):

„BUCUREȘTI - ORAȘUL iN CARE 
VOI REVENI ORICiND CU PLĂCERE"

Sub firavul um
brar de tablă de 
la Stadionul Repu
blicii, înainte de a 
urca pe podiumul 
de premiere, o în
trebam : >

— Susan Reeve, 
sinieți pentru a 
patra oară la Bucu
rești. Ce vă atra
ge spre acest oraș?

— E un oraș
re-mi place și ca
re-mi poartă no- 

înainte

ca-

roc. de 
campionatele euro
pene de sală, în 
iarnă, tot aici am 
venit, să-mi verific 
forțele, și pe ur
mă, la Milano, am 
primit medalia de 
bronz. Și, mai ales, 
știam că aici voi 
găsi, ca întotdeau
na, săritoare bune, 
cu care să-mi pot 
măsura posibilită
țile de moment.

— Le-ați găsit 
dată...

— Da, Gina (Panait) e talen
tată, păcat că nu are un gaba
rit ceva mai mărișor. Eu în
sămi nu sînt mulțumită de re
zultat : m-am accidentat la pri
ma săritură.

— Ați venit singură din Ma
rea Britanie ?

— Da. celelalte fete se pregă
tesc acasă pentru meciul cu

Susan Reeve (dreapta) alături de invingi- 
toarea sa, Gina Panait

și de astă puternica echipă a R.D.G., iar 
soțul meu — totodată și antre
norul meu — nu și-a putut pă
răsi treburile de la Birmingham, 
unde trăim și unde eu sînt fl
sis tentă socială. Abia aștept însă 
să mă întorc la antrenamentele 
clubului meu, Buchfield. Și mă 
întorc, firește, din nou, cu cele 
mai bune amintiri din Bucu
rești, oraș în care revin mereu 
cu plăcere, (vib.).

TURNEUL DE POLO DE LA FLORENȚA

ÎN ULTIMII ANI, O SPECTACULOASĂ
RĂSTURNARE DE FORȚE LA HALTERE
• șansele sportivilor romani la apropiatele campionate europene de la Harirot

La Florența au continuat În
trecerile marelui turneu inter
național de polo. In cea de a 
doua „rundă", echipa României 
a întilnit redutabila formație a 
Ungariei, campioană olimpică $i 
europeană. La capătul unui joc 
extrem de disputat, din primul 
și pînă în ultimul minut, polo-

iștii maghiari au învins la limită 
cu scorul de 5—4. In celelalte 
partide s-au înregistrat 
toarele rezultate : Italia 
landa 8—6; U.R.S.S. — 
9—6. După două etape 
formațiile Ungariei și 
care au acumulat cîte 4

urmă- 
- O- 

Spania 
conduc 
IiaHel, 

puncte.

între 10 și 18 iunie» orașul 
cehoslovac Havirov, centru in
dustrial din Moravia de Nord, 
in apropiere de Ostrava, va 
găzdui campionatele europene 
de haltere, cea mai mare com
petiție a continentului la aceas
tă disciplină, înscrisă în calen
darul anului 1978, care urmează 
importantelor întreceri de pini 
acum, „Cupa Prietenia*, desfă
șurată la Moscova în martie, 
și «Cupa Dunării*, care a avut 
loc o lună mai tîrziu, la Ljubl
jana.

Acum» în preajma acestor 
campionate, credem câ nu este 
lipsit de interes să facem o tre
cere in revistă a celor mai buna 
performanțe realizate in prima 
jumătate a anului, și a șanselor 
pe care le au reprezentanții 
țării noastre la „europenele- de 
la Havirov.

Prin prisma rezultatelor, hal
terofilii sovietici sînt in fruntea, 
clasamentelor la 9 din cele 19 
categorii. Asistăm, prin urmare, 
la o revenire a performerilor 
din U.R.S.S., după ce, timp de 
aproape un deceniu, în lupta 
dintre sportivii sovietici și cei 
bulgari ultimii înclinaseră ba
lanța in favoarea lor.

în schimb, acum, rezultatele 
nu mai sînt atît de ridicate ea 
in urmă cu cîțiva ani, cînd 
folosirea anabolizantelor a „sti
mulat* marile performanțe... Se 
știe că Federația internațională 
a introdus în regulament con
trolul antidoping» procedeu care 
se aplică acum cu cea mai mare 
exigență. Este semnificativă de
clarația făcută in acest sens de 
secretarul general al federației 
internaționale, Tamas Ajân:

CEL£ MAI BUNI PERFORMANTE EUROPENE ALE ANULUI

: Send. (U.R.S.S.) 237gi kg ; Koszegi (Ungaria) 232,5 kg î 
*țko (Polonia) 220 kg. Cot coco, : Po>p.lov (U.R.S.S.) 252.5 kg : KOumI 

»l Kodzabaiw (Bulgaria) cu cit. 247.5 kg. Cat. pani : Kol.sniko. 
(U-ILS.SJ 200 kg ; ProM (Cehosloraclo) 270 kg; Szâraz (Ungaria), Czlura 
(Polonia) «a at. ța kg. Cat. a^arB : Rut.» (Bulgaria) 317,5 kg ; Pnvznor 
H Vygu. (ambB U.R.SJ.) ca cit. 2S7.5 kg. Cat. „mimijloci. : Milltosian 

U.KS.SJ a» cit. 332.5 kg ; Bafraktaror (Bulgaria) 327.5 kg.C<*. „jlod. t Vardanian (U.R.S.S.) 375 kg ; Stark (Ungaria) ii Blagoev (B* 
BXrtaLC'L»CÎ!L »—•‘O’— < Rl9«>t »l Saidukwr (ambii U.R.S.S.)
2! M.!'” «5 k»- Cat gr.a , Arak.lo» (U.R.S.S.) 392J

-U*3) 382,5 kg ; Losch (R.D.G.) 370 kg. Cat grta<uM>arA ■ 
Zol„. (U.R.S.S.) 107 5 kg ; OșiM (R.O.O.) 383 kg ; Szalal (Ungaria) 370 kg. 
5?^ «TUT*- 1 W.R.S.SJ 410 kg : Nagy (Cehoslovacia) ,1 Hoa-
•T îr .t^c<,COa“a ca*®sort. nu «t. ecclut particip.
,1 meard*aMd lumB VasIU Alciuwv, ear. in aest an nu a luat startul.

.Vom duce • lupii necontenită 
Împotriva folosirii snabolizante- 
lor d * oricărui doping, sănă
tate* sportivilor fiind mai pre
sus decit orice performantă*—

Iată cele mai bune perfor
manțe realizate în 1978 de spor
tivii noștri precum fi pozițiile 
lor în ierarhia continentală a 
anului : la cat. cocoș, Constan
tia Chiru, cu 237,5 kg, este pe 
poziția a 6-a, iar Mircea Tuli, 
cu 235 kg, ocupă locul 7. La 
cat pană. Marian Grigoraș se 
situează pe locul 6, cu 255 kg. 
Deși valoroși» reprezentanții 
noștri la cat ușoară. Ion Bata 
fi Virgil Dociu, au o misiune 
mai grea, datorită faptului că 
printre adversarii lor sînt mulți 
concurenți de reputație interna
țională. Ion Bata» cu 290 kg 
(locul 11). poate obține totuși 
o medalie la stilul 
dacă va reuși cel puțin 
iar Virgil Dociu, cu 285 
cupă locul IX In fine. 
Groapă, la cat semigrea, 
9-lea cu 335 kg.

Acestea sînt cifrele, dar după 
cum ne arată experiența mari
lor întreceri, unii dintre favo- 
riți, în lupta pentru cucerirea 
titlurilor, intrînd la greutăți 
mari, le pot rata și, astfel, pot 
ieși din concurs, — - - 
„outsiderilor"...

Credem că tinerii 
tivi — dacă vor 
maximă, înțelegînd ____________
depășirea actualelor lor recor
duri personale — se pot clasa 
printre primii 6, fapt care ar 
constitui» fără îndoială, un suc
ces, avînd în vedere adversarii 
deosebit de puternici pe care-1 
vor întîlni.-

lon OCHSENFELD

făcînd loe

noștri spor
ii in form* 
prin aceasta

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTGAL
DUPĂ 0 ZI DE „SECETĂ", IN AȘTEPTAREA GOLULU11000J»

BUENOS AIRES, 8 (prin te
lex). „Austria es el tercer cla- 
sificado", titrează pe întreaga 
pagină vntîi ziarul CLARIN, o- 
părut joi după încheierea me
ciurilor din ermeticele grupe 3 
și 4, refractare clarificărilor 
înainte de termen. Krankl, ul
tima „gheată de aur* a Europei, 
a înscris din penalty golul vic
toriei, dar pe stadionul Velez 
Sarsfield, HeUstrom, portarul 
Suediei, a apărat in cîteva rin- 
duri mingi văzute de toată lu
mea in plasă, „Nimic din jocul 
austriecilor — a scris Di Stefano 
în ziarul Clarin — nu îmi a- 
m in teste de valsul vienez de pe 
vremea Wunderteamului-. An
trenorul Senekowitsch a pus la 
punct pentru acest Mundial o e- 
chipă rapidă, de contraatac, ale- 
gind in acest scop virfuri percu
tante ca Schechner și Krankl,

Intr-

.\\\\\\\\\\\\\\\\

PROGRAMUL ULTIMELOR PARTIDE
DIN CELE 4 GRUPE

10 IUNIE : Italia — Argentina, la 
Buenos Aires ; Franța — Ungaria, la 
Mar del Plata (Grupa I). Tunisia — 
R.F. Germania, la Cordoba ; Mexic — 
Polonia, la Rosario (Grupa a 11-a).

11 IUNIE : Brazilia — Austria, la 
Mar del Plata ; Spania — Suedia, la 
Buenos Aires (Grupa a Hl-a). Olanda 
— Scoția, Ia Mendoza ; Peru — Iran, 
la Cordoba (Grupa a IV-a).

Acestea sînt ultimele meciuri din 
cele patru grupe, după care primele 
doua clasate se califică în două gru
pe semifinale (A și B), care vor avea 
cîte 4 echiDe.

tinde colacul salvării 
adevăr, am urmărit un joc con
fuz, cu mingi schimbate _ 
lateral, cu puține faze încinsă 
in cele două careuri. Singura o- 
cazie mare de gol « aparținut 
spaniolilor dar, speriat parcă da 
șansa unică ce i se oferea, Car- 
denosa a ratat incredibil. Ezita
rea de o clipă a jucătorului 
spaniol i-a permis f undașului A- 
maral să salveze de pe linia por
ții părăsite da Leao. Un singur 
gol, doar atit, i-ar fi fost su
ficient Spaniei pentru a se apro
pia de calificare și antrenoru
lui ei pentru a ieși de sub tirul 
compact declanșat de presa ibe
rici," oare acum îi reproșează de
ruta ce l-a cuprins înainte de 
meci, cind s-a hotărît să renun
țe la cinci dintre jucătorii folo
siți m partida cu Austria.

Deși scos de sub asemenea a- 
cuzațil, el apelind la Dirceu for
țat de împrejurări, Claudio Cou
tinho a intrat și el în dizgrația 
ziariștilor, firește brazilieni, care 
pur și simplu ti cer de pe acum 
să lase echipa și să plece aca
să. Puțini dintre ei se arată 
dispuși să aștepte pînă in 11 iu
nie, cind o victorie cu 2—0 ta 
dauna Austriei ar instala Brazi
lia tii fruntea seriei respective, 
r elan șirul-o ca protagonistă a 
Mundlalului. Șt un egal ar per
mite Braziliei să se califice pen
tru turul următor, dar in cal

sprt

aruncat 
170 kg, 
kg, o- 
Vaslle 
este al

BOXIRII ROMÂNI 
AU PLIC AI LA C.r

jucători valoroși, ca dealtfel și 
ceilalți coechipieri, cu toții bine 
pregătiți de un campionat ra
țional comprimat.

Ne-am înapoiat de la Mar del 
Plata păstrind mai întti plăcuta 
impresie despre acest mare port 
cu palmieri la tot pasul, tremu- 
rînd ușor sub briza Atlanticu
lui, pentru că meciul derby al 
zilei, Brazilia — Spania, a dezi
luzionat. Zecile de mii de su
porteri spanioli și brazilieni au 
dorit mult reabilitarea echipelor 
favorite dar, în final, s-au vă
zut nevoiți să se mulțumească 
cu foarte puțin : un egal, 0—0, 
care — e adevărat — pare să 
dea mai multe șanse sud-ameri- 
canilor, dar și spaniolii au încă 
speranțe. „Fără căpitanii lor în 
teren, Rivelino și Pirri, acci
dentați _ _ ‘ "
seară „LA RAZON" __________
corăbii au naufragiat 
negăsind țărmul. Cine le va în-

Pirri,
se scrie in ziarul de

— cele două 
îndelung,

• Secretarul de presă al F.I.FA., 
Rene Courte, a declarat câ nu cu
noaște nimic oficial cu privire la alte 
două cazuri de dopaj ce ar fi fost 
descoperite Este vorba de jucătorii 
Cubillas (Peru) și Parvin (Iran), a 
căror analiză ar fi fost pozitivă după 
unele surse, neconfirmate însă, trans
mite corespondentul agenției Prensa 
Latina.
• Manfred Kaltz, înlocuitorul lui 

Beckenbauer in formația vest-germanâ, 
este puțin cunoscut. Jn vîrstă de 25 
ani, joacă la echipa S.V. Hamburg, 
iar colegii îl poreclesc ,,tăcutul", 
deoarece vorbește foarte puțin, fiind 
dealtfel și un om modest. „Nu am 
pretenția să joc ca Franz, sâ-l supli
nesc complet, dar mă străduiesc să-mi 
fac datoria și cred câ deocamdată 
am corespuns, dovadă câ am fost 
menținut în echipă", a declarat el.
• Antrenorul reprezentativei Fran

ței, Michel Hidalgo, este profund 
decepționat de eșecul echipei pregă
tită de el și va renunța la funcția 
de director tehnic al naționalei, ur- 
mînd să preia, probabil, conducerea 
tehnică a echipei Girondins Bordeaux.
• Unul dintre cei mai buni jucă

tori ai „squadrei azzurra- a fost în 
meciurile de pînă acum atacantul

culele... neutre intră și u* 
al Austriei, plauzibil fi

rește la ora actuală, mai ales că 
fo&tul outsider a devenit extrem 
de interesat să scape, tn conți- 
wuare, in primul rind de concur 
re<nfa Braziliei.

Nici după aceea, pe mictă e- 
eran, n-am văzut gol, Olanda șt 
Peru furnizând, la Mendoza, al 
doilea 0—6 al zilei. E drept, Ra
mon Quiroga, „el arqulero f*- 
moso", cum l-a etichetat comen
tatorul pe portarul peruan, a 
scos ctteva mingi grde, dar ta 
fei de adevărat este și faptul 
că, din evoluțiile el de pînă a- 
cum, Olanda este umbra vice- 
campioanei de la MUnchen. 1» 
rindurUe acestei echipe, Nees- 
kens nu mal este el însuși, 
simțindu-se stingher fără Cruyff 
in echipă. La Cordoba, la ace
eași ară, Scoția și Iran au rea
lizat al treilea meci nul al zi
lei, rezultat care, practic, ta 
scoate pe amtndouă din cursa 
calificării. Iranul va părăsi, în
să, întrecerea cu fruntea rut, 
mai ales datorită acestui punct 
smuls unei formații britanice. 
Nu vedem cum fotbaliștii ira
nieni ar putea obține victoria ta 
ultima partidă, cu Peru.

Astfel s-a încheiat la ET Mun
dial o zi fotbalistică cu doar 
trei goluri înscrise de opt echi
pe tn 360 de minute. Golul nr. 
1 000 este insă pe undeva pe a-

Ieri dimineață au plecat spre 
Dublin pugiliștii români caro 
vor participa la campionatele 
europene de tineret. La aceas
tă ediție a competiției (10—18 
iunie), federația noastră va 
alinia o echipă formată 
din 6 sportivi : Radu Da
niel (categoria muscă), Titl 
Cercel (pană), Ștefan Imbre 
(semimijlocie), Floricel Ungu- 
reanu (mijlocie mică)» Vasile 
Gîrgavu (mijlocie) și Ion Joița 
(semigrea). Boxerii români sînt 
însoțiți de antrenorul emerit 
Teodor Niculescu. Au mai făcut 

deplasarea arbitrul internațional 
Virgil Cazaca și președintele 
federației de specialitate Gheor- 
ghe Guriev, conducătorul dele
gației.

stenograma unor meciuri
lotă rezultatela și autorii golu

rilor ta ultimolo Mociwrl dosfâșw- 
late miercuri seara :

GRUPA A !V-a
Olanda — Para 9-0. A arbitrat 

A Prokop (R.D. Germană). Me
ciul s-a desfășurat la Mendoza.

Scoția — Iran 1—1 (1-0). Au
Înscris Movadcrt (în min. 43 — au
togol) pentru scoțieni, respectiv 
Dana Sfor (în min. 72). A arbitrat 
Youssou N'Diaye (Senegal). Par
tida a avut loc la Cordoba.

Clasamentul grupei, înaintea td- 
tîmelor partide
1. OLANDA

JL Peru
X Scoția 
4. Iran

TELEX

duminică x
- 2

2
2
2

1 
1 
o 
o

1 • y-4
1 0 3-1
1 1 2—4
1 1 1-4

3 
3
1
1

așteaptăproape. tt ____ _
mea aid, pentru a-i 
orgoliu, fn patrimontul 
tUalului argentinean.

Gheorghe NiCOLAESCU

SCURT • PE SCURT
central Paolo Rossi (22 de ani), lr>- 
trod us în echipă in urma unui plebis
cit al cronicarilor de fotbal din țara 
sa. Rossi este nu numai un jucător 
talentat, dar și foarte curajos. Deși 
a suferit trei operații de menise, el 
a cucerit anul acesta, jucînd în for- 

- mația Lanerossi Vicenza, titlul de gol- 
geter al campionatului italian cu 23 
de puncte marcate.
• Prof. Carlos Nierovich, de la 

catedra de farmacologie a Universi
tății din Cordoba, a declarat cd 
„fencamfamina", medicamentul luat 
de scoțianul Johnston înaintea meciu
lui Peru — Scoția, utilizat de obicei 
ca bronhodilatator, poate dăuna spor
tivilor întrucît 
periculoase : 
nervoasă etc.
• Pînă acum __ w

tre cele 38 de meciuri ale „Mundia- 
lului". In decursul lor s-au marcat 
39 de goluri, 10 în prima zi, apoi 12, 
14 și numai 3 în partidele disputate 
miercuri.
• Deși nu a marcat nici un gol în 

meciul Olanda — Peru, olandezul Ren
senbrink se menține pe primul loc în 
clasamentul golgeteriior cu cele 3 
puncte înscrise în meciul cu Iran. 11 
urmează : Cubillas (Peru), Rossi (Ita

□re efecte secundare 
tahicardie, depresiune

au fost jucate 16 dii>-

toată lu- 
trece, cu 

Mun-

lia), Luque (Argentina), Ruxnmenigge 
și Rohe (R.F.G.), Krankl (Austria), 
toți cu cîte 2 goluri. In sfîrșit — 24 de 
jucători cu cîte un singur gol marcat
• Arbitrii au „oferit- pînă acum 17 

cartonașe galbene, dintre care două 
iranianului Eskandarian, suspendat 
pentru meciul următor (Iran — Peru). 
Cartonașele roșii 
numai două ori.
• Șase goluri

lovituri de la 11 
landa) de două , , ___,.
A. Toth (Ungaria), Passarella (Argen
tina) și Krankl (Austria) sînt autorii 
celor șase goluri. Un singur penalty 
n-a fost transformat : cel executat de 
scoțianul Masson, apărat de portarul 
Peruvian Quiroga.
• Se pare că antrenorul austriac 

Senekowitsch va reveni asupra demi
siei sale : „Am luat hotârîrea să 
demisionez în urma unei dispute asu
pra tacticii de joc avută cu manage
rul echipei, Max Merkel. Dupâ vic
toria asupra Suediei, federația mi-a 
propus reînnoirea contractului. Oficia
litățile austriece doresc un răspuns 
imediat, dar ea am nevoie de timp 
să mă gindesc dacă voi accepta pro
punerea*, a spus Senekowitsch, care 
conduce formația Austriei de 26 de luni.

au fost folosite de

din 
(O-

ou fost înscrise 
m : Rensenbrink . 
ori, Ayala (Mexic),

ATLETISM • tn concursul tr»d 
temaponal de la Ostrava, pro
ba de 3000 m obstacole a 
revenit atletului român Vasil. 
Bdcbea, M 1:31,1. A. Juantorena 
a terminat primul ia toe m — 
<6,17, Sar la aruncarea greutățS 
(t) Margit Irosse (R.D.G.) —
31,33 m a întrecut-o pe Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) — 
ȘLM m. • La ..universitarele- 
de la Torino : 400 m — Alvares 
(Cuba) 46,39 ; 1500 m — Waigwa 
(Kenya) 3:374 ; prăjină — Tro

fimenko (U.R.S.S.) 5.20 m ;
400 mg — Ballato (Italia) 50,S, 

GIMNASTICA • In ooncursut 
de M sofia (gimnastică ritmic* 

modernă), românca Rozica Po- 
pescu s-a clas<a>t a doua la exer- 
citim cu panglica, cu 3,25 p. 
cîștlgat de concurenta bulgari 
LUI Ignateva — 9,50 m, care a 
ocupat primul loc 31 In clasa
mentul general, eu un total de 

23,65 p. Rozica Popescu a ter
minat pe locul 3—4, la egalitate 
cu Kalaianova (Bulgaria) — ambele 27,05 p.

V.’
Tragerea la sorți a me

ciurilor noii ediții (1978— 
7®) a „Cupei campionilor 
europeni-, „Cupei cupe
lor- și wCupel U.E.F.A.- 
1* fotbal va avea loc la 
11 iulie la Berna.

PENTATLON 
Concursul de la 
cheiat cu proba 
gatâ de polonezul 
intea sportivului 
Galovici — ambii 
clasamentul general, 
revenit lud Kiss (Ungaria) — 
5376 p, urmat de Netede» 
(U.R.S.S.) — 5340 p. I. Galovld 
a terminat pe locul 6. cu 5244 p.

TENIS “ * ------ ‘ “
kenham, 
vina cu
Shafel.

VOLEI 
ziua a doua a turneului mascu
lin de Ia Sofia : Iugoslavia — 
România B 3—i (6, —3, U) ; 
R. D. Germană — Ungaria 3—0; 
Bulgaria — Polonia B 3—0 ; 
R.S.F.S. Rusă — Cuba 3—0.

MODERN • 
Vama s-a În
de cros, ciști- 
Olesinski, Ina- 
român Iuliu 
cu 1366 p. In 

victoria a

• In ..optimi-, la Bec- 
Jimmy Connors l-a in
ti—2, 6—2 pe Ismail Q

• Partide disputate în


