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Ecourile prețioasei performanțe a VIRGINIEI RUZICI

ROLAND GARROS ’78 A ÎNCUNUNAT 0 JUCĂTOARE
IN CONTINUĂ PERFECȚIONAREOFENSIVĂ SI

V

ochii noștri a crescut o 
campioană a tenisului, 

a fost ieri... Virginia Ru- 
colegele ei din echipa de

Sub 
mare 
Parcă 
zici și _ 
junioare a României cucereau 
„Cupa Principesa Sofia", veri
tabil campionat mondial al ti
nerelor rachete. Era în anul 
1972. Un an mai tirziu, tot ea 
era în fruntea reprezentativei 
țării noastre, producînd marea 
surpriză a „Cupei Federației", 
întrecerea supremă a tenisului 
feminin. România învingea An
glia, una dintre favorite, ajun- 
gînd pînă în semifinale. Afir
mările tinerei noastre campioa
ne (de 4 ori deținătoare a titlu
lui național, 1973—76) au con
tinuat apoi, în linie ascenden
tă. Anul trecut, împreună cu 
Florența Mihai, cealaltă jucă
toare fruntașă a tenisului nos
tru, își înscria numele în rîn- 
dul laureatelor Universiadei de 
la Sofia. Iar în clasamentul 
mondial, alcătuit pe bază de

Adnotări la Campionatele internaționale de tir

PROBA MATURITĂȚII: DEPĂȘIREA
IMPEDIMENTELOR
Pușcașii de la 3 x 40 f mereu în anonimat?

Din multe puncte de vedere, 
Campionatele internaționale de 
tir ale României s-au relevat 
a fi una dintre competițiile in
ternaționale de mare prestigiu, 
în acest context, analizînd e- 
voluția trăgătorilor români, au 
ieșit la iveală o mulțime de 
aspecte interesante. Ne vom o- 
pri, însă, asupra unei situații 
contrastante, care aduce in 
prim-plan două probe : pistolul 
viteză și pușca liberă 3x40 f.

După cum se știe, în nici 
una reprezentanții tării noas
tre n-au obținut victoria. Ar 
ff o caracteristică comună. Dar 
ceea ce le-a diferențiat a fost 
modul în care sportivii noștri 
au pierdut aceste probe. Tră
gătorii de la pistol viteză au 
avut de trecut un examen foar
te aspru, determinat în prin- 

Marian Ontică a reușit, in două săptămini, tot atitea rezultate 
valoroase la pușcă liberă 60 f.c. : 598 p și 595 p. Pe cind cifre de 

valoare și in proba „maraton" a tirului ?

eipal, de cîteva întîmplări mă
runte. Mărunte, dar semnifica
tive. De pildă, sorții au vrut ca 
cei doi campioni români, Cor
nelia Ion și Marin Stan, să 
concureze, concomitent, pe două 
standuri apropiate. A fost o si
tuație foarte dificilă — s-o re
cunoaștem — pentru ambii tră
gători. Ei s-au aflat în situația 
de a se urmări reciproc, deci 
de a-și dispersa atenția în două 
direcții. Au existat nemulțumiri 
vizavi de această situație. Le-a 
exprimat chiar antrenorul celor
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computer, a urcat pe locul 18, 
la finple sezonului 1977. Pentru 
ca acum. Virginia Ruzici să ob
țină definitiva consacrare: titlul 
de campioană la Roland Gar
ros, cel mai prestigios turneu 
pe terenuri cu zgură, din cite 
cunoaște lumea tenisului !

Performanta obținută dumini
că de sportiva noastră se în
sori* ca unul din cele mai pres
tigioase succese obținute de te
nisul românesc. Pe aceleași te
renuri pariziene s-au afirmat 
Ion Tiriac și Ilie Năstase, în
vingători in proba de dublu, în 
anul 1970. Și tot aci și-a sărbă
torit unul din marile sale 
triumfuri Ilie Năstase, în 1973, 
cîștigînd titlul de simplu, fără 
să cedeze nici un set adversa
rilor... Acum ștafeta 
lor a trecut in miinile fetelor 
noastre. La ediția trecută. Flo
rența Mihal mergea neînvinsă 
pină în finală. La cea actuală, 
Virginia Ruzici majorează cota

succese-

DIN CONCURSURI

doi, Teodor Coldea. Noi însă nu 
1 le împărtășim pentru motivul 
că situația concursului paralel 
ar putea fi îniilnită de Ion și 
Stan și la alte mari confruntări 
internaționale și — de ce nu 7 
— chiar la Olimpiadă !

Din acest punct de vedere, 
întrecerea a fost un exercițiu 
extrem de util. Faptul că chiar 
în aceste condiții, Ion a tras G 
cifră — 595 p — de invidiat 
pentru mulți trăgători, este cu 
atit mai îmbucurător. Iar fap
tul că el a pierdut concursul e 
cu totul altceva. Suedezul Ove 
Gunuarson, ciștigătorul probei, 
este și el un țintaș valoros, cu 
o mare experiență, iar la „in
ternaționale* s-a depășit pe 
sine, trăgind 596 p I Esențial 
este că Corneliu Ion a trecut 

succes un mare examen, un 

examen a cărui notă finală va 
fi acordată, poate, la Jocurile 
Olimpice... Proba de viteză are 
nevoie de cît mai multe ase
menea încercări. Am spune 
chiar că ele trebuie căutate și 
nicidecum evitate !

In schimb, proba de pușcă 
liberă 3x40 f, pierdută și ea, 
a lăsat un gust amar. E ade
vărat că Ilie Codrcanu s-a si-

Radu TIMOF7E

(Continuare in pag. 2—3)
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rezultatelor, transformindu-le 
în victorie completă, atit la 
simplu cit și la dublu (împreu
nă cu Mima Jausovec, parte
nera sa tradițională).

Comentind finala, ziarele a- 
părute ieri in capitala Franței 
remarcă victoria jucătoarei ro
mânce. în „L Equipe" este sub
liniată calitatea tenisului 'prac
ticat de Virginia Ruzici. iar in 
încheierea articolului se scrie: 
..Roland Garros-ul din acest an 
a încoronat o tenismană dotată, 
ea joe ofensiv și continuă per
fecționare". Cronicarul ziarului 
Xe Figaro" notează : .Jugo
slavs Mima Jausovec a fost în
vinsă de românca Virginia Ra
ziei, care nu-și putea ascunde 
emoția și bucuria pentru acest 
prim mare succes al său. Preci
zăm că bruna Virginia ar fi 
putut pretinde o triplă victorie, 
dacă partenerul ei, P. Domin
guez, n-ar fi fost nevoit să a- 
bandoneze in finala de dublu 
mixt, din cauza unei acciden
tări". într-o telegramă a agen
ției „France-Presse" este evi
dențiat jocul frumos, de înaltă 
factură, prestat de .„..această 
tinără atletă de 23 de ani. care 
a triumfat in partida finală".
.Am avut prilejul să stăm de 

vorbă cu prof. Alexe Bardan, 
antrenor federal, care s-a reîn
tors de la Paris, unde a asistat 
la întreceri. Iată declarația sa: 
„Virgini* Ruzici a 
progresele făcute, 
le-am întrezărit și in perioada 
de pregătire pe care a avut-o

Radu VOIA

confirmat 
pe car»

(Continuare in pag. 2—3)

înaintea ultimei „runde11 [joi] a Diviziei A de fotbal

0 ETAPĂ ÎNTR UN MECI, UN MECI ÎNTR 0 ETAPA
* Duelul Steaua - F.C. Argeș, rezolvat (probabil) de golaveraj
• Mai este de dat un singur răspuns, la întrebarea : cine va fi

a treia retrogradată, alături de Petrolul și F.C.M. Reșița ?
Fruntașele clasamentului s-au 

întors de la Constanța și Ora
dea fără vreun punct în acest 
duel, statu-quo-ul avantajează 
pe Steaua, deținătoarea unui 
golaveraj superior celui de ca
re beneficiază F. C. Argeș. în 
decizia pentru acordarea celui 
de al 60-lea titlu de campioană 
va clntări deci, hotărîtor, efica
citatea sporită a fotbaliștilor 
bucureșteni care — în meciurile 
tind adversarul era în corzi — 
au știut să puncteze repetat

Incepind de azi, la Tg. Mureș „TROFEUL IUGOSLAVIA**

FINALtLt IA LUPTE LIBERE PENTRU TITLURILE
UE CAMPIONI NAȚIONALI Șl Al „DACIADEI"
La numai două zile după în

cheierea campionatelor naționale 
de lupte greco-romane, este rin- 
dul sportivilor de la stilul libere 
să-și dispute tricourile de cam
pioni naționali și ai „Daciadei".

Marți dimineața, cei mai 
buni luptători de libere ai ță
rii se vor reuni în Sala sportu
rilor din Tg. Mureș pentru sta
bilirea ierarhiei interne în a- 
ceastă disciplină sportivă.

Programate cu două Iutii 
înaintea campionatelor mondiar 
le de la Ciudad de Mexico, în
trecerile de la Tg. Mureș au o 
deosebită^ însemnătate atît pen
tru sportivii participanți, cît și 
pentru antrenorii lotului națio
nal, care vor avea prilejul să 
constate forma sportivă în ca- ___,,__ _____
re se află stlecționabilii. Deși- la Dinamo Brașov etc. ___

Sub genericul „Daciâdei“

Duminică dimineață, clubul 
sportiv Steaua a organizat o 
frumoasă duminică cultural- 
sportivă dedicată aniversării a 
138 de ani de la revoluția din 
1848 $i a trei decenii de la na
ționalizare. într-un decor săr
bătoresc. la ora 9.30. sute de 
tineri și tinere au luat startul 
în atrăgătoare întreceri desfășu
rate sub genericul „Daciadei". 
Cei prezenți au optat pentru o 
tribună sau alta, adică pentru 
handbal, fotbal ori rugby, con
cursurile avind loc simultan pe 
toate terenurile Complexului 
sportiv Steaua. Iar Complexul 
Steaua are ceva terenuri ! Nu
mai partidele de tenis, spre e- 
xemplu, s-au disputat în fața 
a 9 fileuri I Majoritatea spec
tatorilor, însă, au preferat ..cen
tralul* stadionului de rugby, 
intre buturile căruia se consu
mau „1001“ de încrincenate 
dispute.

Veneau, bunăoară, minifot- 
baliștii. Ocupau dreptunghiul

Se joacă handbal, apărarea a făcut zid, dar virf urile echipei ad
verse insistă.- Foto : Vasile BAGEAC

marcat cu porți mobile, „consi
lierii tehnici" Sătmăreanu, Pan- 
tea și Haida fixau oamenii pe 
posturi, explicînd, firește, și 
rolul acestui lucru. Șoimii erau 
numai ochi și urechi, dar în fo
cul meciurilor, reprezentativele 
de grădinițe jucau pe sistemul 
„1 — 12", adică toată lumea 
in atac, toată lumea in apărare, 
și marchează fiecare ! Intr-un 
colț al „Centralului", între cor
zile roșii și albastre ale unui 
modern ring, oficia meciurile 
fostul pugilist Nicolae Gîju.

de al nouălea 
campionat al 
cifră în pal- 
clubului mi-

Steaua se apropie 
succes in primul 
tării, o frumoasă 
maresul bogat al 
iitar. Echipa antrenată de Emc- 
rich Jenei și Vasile Zavoda are 
meritul că — deși a cunoscut 
destule momente de ezitări sau 
chiar de căderi, deși a efectuat 
o lungă cursă de urmărire — a 
crezut mereu in victoria sa. Cu 
nimic mai prejos ni se pare 
comportarea echipei-fanion a 
județului Argeș ; eu nimic mai 

gur, sportivi ca Aurel Neagu, 
Marin Pircălabu, Gheorghe Ra- 
șovan, Vasile Fușcașu și Tibe- 
riu Seregely — luptători care 
s-au remarcat și la campiona
tele europene de la Sofia — 
vor face totul pentru a se men
ține în fruntea categoriilor res
pective și în competiția internă. 
Va fi interesant de urmărit a- 
salțul unor tineri talentați, dor
nici de afirmare, care vor lup
ta cu ardoare pentru a se im
pune în fața adversarilor mai 
experimentați. în rîndul aces
tora trebuie să-i amintim pe 
A. Vlâsceanu (48 kg), A. Șu
tea (57 kg), T. Drăguș (68 kg), 
toți de la Steaua, Gs. Bar- 
koczy (74 kg) de la C.S.S. Tg. 
Mureș, A. Ianko (+100 kg) de

La handbal, întrecerile copiilor- 
se desfășurau sub îndrumare* 
antrenorului Aurel Bulgara, iar 
la scrimă, elevii încrucișau flo
retele sub supravegherea maes
trului Alexandru Istrate. Pen
tru midi invitați la această, 
reușită duminică cultural-spor*— 
tivă, clubul Steaua trimisese ta 
teren pe cei mal buni specia
liști, clubul din Calea Plevnef 
patronînd tot ce există școală 
sau grădiniță in sectorul 7 al 
Capitalei.

Era frumos pe „Centralul" 
dintre buturile ca niște bariera 
deschise în fața sportului școlar. 
Era, deci, și rugby, era handbal, 
erau lupte. Erau fanfara șl 
corul Școlii militare de muzi
că, erau recitatori. Steluțele 
Stelei, copiii, continuau sporti
va luptă pentru întîietate. în 
tribună, maestrul formator Au
rel Alionte de la turnătoria de 
fontă a întreprinderii „23 Au
gust" urmărea căli rea mezinu
lui său aflat în „focul dogori-

tor" al disputei. Adrian Alionte 
din clasa a V-a a Școlii generale 
nr. 77 lupta pentru categoria 
grea. La copii, categoria grea 
înseamnă +50 kg. Dar Adrian, 
la 11 ani, a trecut de 
peste 70 ! ................
liman."

mult 
.Voinicul din Pante- 
cum îi spun colegii 

de La cmbul Metalul — a cîș- 
tigat locul I în „Cupa 11 iunie" 
la lupte greco-romane. A cîș-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3) 

prejos pentru că menținerea Ia 
egalitate de puncte cu Steaua 
clubul piteștean a realizat-o cu 
o garnitură foarte tinără, o gar
nitură crescută in propria pe
pinieră (fenomen rar in fotba
lul nostru) prin competența, dar 
și prin marea stăruință și cu
rajul unui cuplu de antrenori 
de care s-a vorbit și s-a scris 
nemerital de puțin : Florin Ha- 
lagian — Tănase Dima. Faptul 
că F. C. Argeș a ajuns și in 
semifinalele cupei, că prima e-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

LI HANDBAL FEMININ
în localitalca Pola începe as

tăzi tradiționala competiție ami
cală „Trofeul Iugoslavia". Și-au 
anunțat participarea reprezen
tativele R. D. Germane, Româ
niei, Ungariei, Uniunii Sovietice 
și Iugoslaviei.

Lotul handbalistelor românce 
a părăsit Capitala, ieri, pe ca
lea aerului. Au făcut deplasarea 
următoarele sportive : Lidia 

Viorica Ionică, Maria 
Anesiiiia Ceavdaridls,

Stan, 
Boși,
Magda Pcreș, Constanța Cotîr- 
lă, Mariana Iacob, Magda Mi- 
kloș, Niculina Sasu, Rodica E- 
remia, Larisa Cazacu. Georgcta 
Manolescu, Maria Dorgo și Li
liana Tomescu. Antrenorii echi
pei sint Francisco Spier și Ion 
Bota.

Iată și programul meciurilor 
echipei României : marți cu 
Iugoslavia A, miercuri cu Un
garia, joi cu U.R.S.S., vineri cu 
Iugoslavia 3, sîmbătă ca B. D. 
Germană.



La Sibiu, in cadrul „DACIADEI" Campionatul de baschet s-a încheiat, dar problemele majore

DEȘI CONCURAU PE 0 PLOAIE TORENȚIALA, 
PENTRU El TIMPUL ERA FAVORABIL!

Finala Competiției de vara a școlilor militare de maiștri $i suboiifcri

ale acestui sport na șl au găsit încă rezolvarea

SELECȚIA Șl PREGĂTIREA „GIGANȚILOR",
ETERNA POVESTE...

Noua, n 
Sală a sp< 
a găzduit, 
interesant 
de baschet 
Junioare la

La Sibiu s-a desfășurat timp 
de șase zile o prestigioasă ma
nifestare sportivă de masă, fi
nala Concursului sportiv de 
vară al școlilor militare de 
maiștri militari și subofițeri din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizată în cadrul competiției 
naționale „Daciada". Cu acest 
prilej, concurenții, împărțiti în 
șase loturi — 
hova", 
„Oltul" 
întrecut 
iriifond, 
nastică _  . . .
(handbal, volei), precum și la o 
serie de probe specifice, aplica- 
tiv-militare.

A fost un bun prilej ca spor
tivii elevi să-și dovedească din 
plin pregătirea militară. înde- 
mînarea, deosebitele calități fi
zice. „Toți concurenții — ne 
spunea generalul locotenent 
Paul Chcler — au dovedit prin 
pregătirea pe care o au, 
ambiția cu c*re 
că sint cadre de 
armatei socialiste 
tre". Referitor 
propriu-zisă,

.Carpați”, „Pra- 
„Dunărea", . „Ialomița”, 
și „Dîmbovița" — s-au 
la atletism (viteză, se- 
sărituri, aruncări), gim- 

la aparate. Jocuri

» .

prin 
s-au întrecut, 
nădejde ale 
a țării noas- 
la întrecerea 

merită arătat că,

desfășurat u- 
meteorologice

deși aceasta s-a 
neori în condiții 
vitrege (în timpul unor probe 
a plouat torențial), s-au înregis
trat rezultate toarte bune, do
vadă în acest sens fiind și fap
tul că in probele atletice, de 
pildă, au fost stabilite șase noi 
recorduri ale competiției școli
lor respective, printre cei mai 
buni numărîndu-se : elev ser
gent V. Dinu („Oltul") — 200 
m. elev sergent D. Vasiliu 
(„Carpați") — câștigătorul pro
belor de 800 și 1 500 metri, elev 
caporal D. Popescu („Prahova") 
— înălțime, elev caporal V. 
Grigore („Ialomița") — arunca
rea greutății. Evident, diferitele 
probe au fost ciștigate cînd de 
infanteriști, cind de marinari 
sau tanchiști, cind de aviatori...

Un lucru este sigur însă : cei 
care s-au întrecut la Sibiu erau 
buni prieteni ai sportului. Cel 
mai valoros lot s-a dovedit a fi 
„Carpați", ai cărui componenți 
au cucerit cele mai multe pro
be (patrula militară, atletism, 
handbal, volei) ți locul intii in 
clasamentul general.

La serbarea finală, desfășu
rată pe stadionul „Șoimii" din 
localitate, câștigătorii acestei 
frumoase întreceri au fost pre- 

medalii și 
de

miați cu diplome, 
cupe (uncie oferite 
C.N.E.F.S.).

Clasament final : 
păți", 2. „Dîmbovița* 
mița", 4. „Prahova", 
rea", 6. „Oltul".

către
1.

. X
5.

„Car- 
„Ialo- 

„Dunâ-

Modesto FERRAR1NI

0 FRUMOASĂ DUMINICA CULTURAL-SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

tigat și Gheorghe Iulian, Insă 
la categoria minimă : la 24 kg. 
Dar In ce manieră ! Prin tuș, în

ADNOTĂRI LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

tuat tot al doilea. Dar rezul
tatul este, dacă ne referim la 
nivelul international, subme
diocru : 1150 puncte. înfrîngc- 
rea demonstrează că proba 
„maraton" se află încă în cău
tări sterile, că progresele nu au

H T P I S M

HELIS CÎȘTIGĂ
„PREMIUL CAILOR

DE 4 ANI"
Timpul frumos și perspectiva 

unor alergări atractive au fă
cut ca. duminică dimineață hipo
dromul ploieștean să cunoască o 
animație deosebită. Punctul forte 
al reuniunii 
tarea 
4 ani", . _________  r____
palilor concurenți ai derbyuîui 
d.n acest an. După o suită de 
situații neprevăzuie. mai mulți 
concurenți lăsînd impresia că-și 
vor adjudeca proba, victoria a 
revenit în final armăsarului 
Helis, prezentat intr-o condiție 
de z le mari și excelent condus 
de antrenorul său. M. Ștefănescu. 

pe care (in paranteză sous) l-am 
fi dorit la fel de incisiv și 
Sirius in alergarea cîștigată 
Baleri-i .Cealaltă alergare 
reunea la start elemente 
valoroase, ^Premiul Everest".

l-a constituit dispu- 
„Premiului cailor de 
probă rezervată princi- 

_i derbyului

cu 
de 
ce 

mai 
_ . _________ _________ _ a

fost cîștigată de Balerin, cu care 
S. Onache a conceput o inspi
rată cursă de așteptare. Din 
rest, am reținut victoriile obți
nute de Jovmir (în vădită as
censiune de formă, dar și bene
ficiar al „prudenței" manifestată 
de Verbina, Elin. Hobița. Tabora 
și Turnuleț. concurenți ce nu 
„aveau voie" să ciștge după va
lorile, mai mult decît mediocre, 
marcate cu numai șapte zile în 
urmă). Roditor și Banjo, ambii 
conduși de G. Tănase. acesta 
ratind cu Hogar (galop în veci
nătatea sosirii) realizarea unui 
spectaculos „hat-trick", și Filo- 
tim. aflat la primul său succes 
în carieră. Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. Roditor (G. Tănase) 
rec. 1:35.0. 2. Vizuina. Simplu 8. 
ord’nea închisă ; Cursa a n-a :
1. Banjo (G. Tănase) rec. 1:40.2
2. Rural, 3. Versiunea. Simplu 3’ 
ordinea 18. event 4. ordinea 
triplă 92 ; Cursa a Ul-a : i. sa
tirica (A. Brailovschi) rec. 1:29,9. 
2. văluța. Simplu 2,50, ordinea 

29. event 12 ; Cursa a TV-a : 1. 
Valoarea (Tr. Dinu) rec. 1:29.0, 
2. Anicuța. 3. Huria. Simplu 3. 
ordinea 19, event 11 ordinea 
trinlă 215 ; 
mir (D. ' 
Rumiana.
event 12 ; 
Ierin (S.

Diatom, 3. ...... _______
ordinea 66, event 41, ordinea tri
plă 852 ; Cursa a Vil-a : 1. Fi- 
lotim (N Nicolae) rec. 1:30,4, 
2. Melodic. Simnlu 2,50, ordinea 
26. event 42 triplu cîștigător 711 ; 
Cursa a Vin-a : 1. Hells (M.
JJtefăneseu) rec. 1:25.0, 2. Tita,

ordinea 
triplă 726 ;

Șamanta (Tr. 
2. Oran.

nătatea sosirii) realizarea 
spectaculos „hat-trick", și

19, event xx.
• : Cursa a V-a : 1. Jov- 

Voinea) rec. 1:32.o, 2.
Simplu 6, ordinea 14, 

; Cursa a Vl-a : 1. Ba- 
Onache) rec. 1:26,7, 2.

Santiago. Simplu 12,

1.

2.I (LV.
X Melodic. Simplu 2,50, 
event 24, ordinea 
Cursa a rx-a : ..___
Marinescu) rec. 1:27,8, x wran. 
Simplu 5, ordinea 19. event 19, 
triplu cîștigător 199. Pariul aus
triac a-a ridicat la suma de 
19 TM lei ți i-a Închis.

1.

Gh. ALEXANDKESCU

nici o bază cît de cît solidă în 
pregătire și, poate, chiar în se
lecția unora dintre componenții 
actualei generații • de pușcași... 
Cînd va veni, oare, vremea ca 
pușcașii să ajungă la un ase
menea nivel îneît să-și doreas
că, la rîndul lor, obstacole în 
plus, în timpul concursului ? 
De-abia atunci se va putea 
spune că și proba de 3x40 f se 
află pe un drum bun..,

în cadrul săptămînii olimpice, 
din partea C.O.R. a fost oferit 
lui Laurențiu Pop un trofeu 
pentru rezultatul de valoare 
deosebită realizat la pistol li
ber : 567 p.

CONCURSUL PE PROBE 
- ATRACȚIE SUPLIMEN
TARA A „CUPEI ROMÂ

NIEI- LA ATLETISM
Bta- 

Republicii din București 
desfășura cea de-a doua 

a concursului atletic pe 
„Cupa României". într-un 

întrece

primele secunde. spre satis
facția suporterilor din clasa a 
IlI-a a Școlii generale nr. 75, 
veniți să-și încurajeze colegul 
nu prea arătos, dar 
ambițios, acum și el 
clubul Steaua.

Bogatul program 
sportiv s-a încheiat 
mierea celor mai buni, 
suită de manifestări 
ce. cu ștafeta tinerelor și 
nerilor, purtînd eșarfe tricolore 
avînd înscrise datele jubiliare 
„1848—1978" și 1918—1978".

bătăios, 
steluță la

cultural- 
cu pre- 

cu o 
artisti- 

ti-

Beneficiind de condiții de 
pregătire net superioare partene
relor de întrecere, echipele 
Steaua și Dinamo București au 
dominat și ediția recent înche
iată a campionatului național de 
baschet, așa cum o fac de 25 de 
ani. De această dată victoria a 
revenit formației Steaua, care a 
dovedit un plus în pregătirea 
fizică față de adversare (mai cu 
seamă în finaluirile meciurilor 
cu Dinamo) și a beneficiat de 
Încrederea 
trenorii M. Nedef și Al. Fodor 
în jucătorii tineri, unul dintre ei. 
R. Opșitaru, adueîndu-și o con
tribuție decisivă 
a hotărit soarta 
Dinamoviștil au ___
scorurile etapei, dar în meciu
rile decisive au renunțat la 
maniera de 1oc modernă (care 
le aducea victorii la scor), folo
sind cu predilecție acțiuni sta
tice (ceea ce convenea actuali
lor campioni). In plus, apreciem 
că antrenorul D. Niculescu nu a 
valorificat In suficientă măsură 
calitățile și ambiția baschetbaliș
tilor tineri care, nu mai departe 
decît duminică (în întilnirea cu 
Steaua), au arătat că pot mai 
mult dacă li se acordă încredere.
Referitor la desfășurarea cam

pionatului, vom sublinia că ea a 
permis observații îmbucurătoare, 
ca de pildă intenția unor antre
nori de a-și îndruma elevii că
tre practicarea jocului agresiv 
în apărare, cu posibilități de in
tercepții și contraatacuri, deci 
cu frecvență ridicată în aruncă
rile la coș. Nu au lipsit nici ele
mentele tinere promovate și re
marcate, cazul lui valeriu Zgri- 
ban de la Universitatea Timi
șoara, conducător de joc de ex
cepție și coșgeter al formației la 
numai 19 ani, fiind edificator.

Trebuie spus, însă, răspicat că

manifestată de an-

in partida care 
campionatului, 

realizat deseori

ECOURILE PERFORMANȚEI VIRGINIEI RUZICI
(Urmare din pag. 1)

în (ară, înaintea startului în 
turneele oficiale. A fost im
presionantă nu numai calitatea 
jocului prestat, la Roland Gar
ros. ci și seriozitatea cu carte 
a abordat fiecare rundă a tur
neului, pregătindu-se minuțios 
pentru a înfrunta toate adver-

acestea 
perfor- 
de o

sarele întîlnite. Toate 
au avut ca rezultat o 
manfă înaltă, obținută 
manieră categorică".

Iată, așadar, primele 
ale unui frumos succes _ 
ale unei afirmări de prestigiu pe 
tărîmul unei discipline care-și 
cîștigă mereu noi adepți, pe 
toate meridianele globului.

ecouri 
sportiv,

problemele majore ale baschetu
lui de performanță din țara 
noastră nu și-au găsit rezolvarea 
în campionatul recent încheiat. 
Vom aminti, de pildă, de pregă
tirea atletică încă necorespunză
toare a majorității jucătorilor, 
de supărătoarea imprecizie (de 
aici apare și lipsa de curaj) in 
aruncările la coș de la semidis- 
tanță și de la distanță 
nuria baschetbaliștilor 
înaltă și valoroși.

Ne vom opri 
„giganților", 
zolvată, deși 
vrea nu vede 
fi concepută 
în baschetul 
referi mai întii la numărul lor, 
total insuficient ; doar 22 în Di
vizia A, formată din 12 echipe, 
deci dintr-un total de aproxima
tiv 150 de jucători. Steaua, Di
namo București și Dinamo Ora
dea au cîte trei, I.E.F.S.—Lie. 2 
unul singur, Universitatea Timi
șoara și Farul nici unul- (! ?). 
celelalte echipe cîte doi. Despre 
„capacitatea14 lor ne putem da 
seama prin faptul că numele le 
apare rareori la rubrica „coșge- 
terii meci ului “, mai mult chiar, 
unii au devenit „pensionari' 
băncii rezervelor. Dealtfel, 
tul reprezentativ este, din 
cate, o oglindă fidelă a campio
natului prin prisma 
lor" : pot fi selecționați 
3—4 jucători, iar aceștia 
utilizați (și nu întotdeauna 
succes) doar ca recuperatori 
lupta sub panouri.

Se găsesc voci care încearcă 
motivări desuete și puerile : .,1a 
noi nu cresc oameni înalți", ,,’cei 
înalți învață greu“. Le răspun
dem, așa cum am mai făcut-o 
de-a lungul anilor, că în mo
mentul de față in Divizia șco
lară și de juniori evoluează cir
ca 30 de sportivi avînd peste 
2 m, în Divizia B alți 20, în cam
pionatul juniorilor II peste 20. 
Deci, nu de „giganți" ducem 
lipsă!... în alte țări, ca de exem
plu în Iugoslavia și Cehoslovacia, 
jucătorii cu talie înaltă ajung în 
reprezentativele de seniori la 
18—20 de ani. Deci, cei înalți nu 
învață chiar atît de greu... Unde 
este, atunci. adevărul ? Nu 
cumva în comoditatea antreno
rilor sau, ca să punem „degetul 
pe rană", în incapacitatea lor de 
a pregăti „giganții" pentru a-1 
face corespunzători jocului mo
dern ?

Dumitru STĂNCULESCU

și de pe- 
cu talie

la tema 
a fi re- 
cine nu 
nu poate

acum 
departe de

numai 
că fără ei ,___
marea performanță 
modern. Ne vom

ai 
lo- 
pă-

„giganți- 
numai 

sînt 
cu 
în

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
CLASAMENTELE DiVi- 
ZIILOR DE BASCHET

U ei <1 
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corn— 
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totreeen ! 
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găm că în 
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în jjjunca 
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echipele și 
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tem, cu t< 
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vean prof, 
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a avut în 
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propagandi 
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tivă se 
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Păcat, 
frumos 
nai de 
dacă și 
săli ar fi 
late....

la 
ba

Sîmbătă și duminică pe 
dionul “ 
se va 
etapă 
echipe 
concurs paralel se vor 
formațiile participante la grupa 
A, de elită, precum și cele din 
prima serie a grupei B.

Potrivit regulamentului F.R.A.. 
în cadrul acestei etape. în afara 
clasamentelor obișnuite (indivi
dual pe probe, echipe băieți, e- 
chipe fete și clasament general) 
se va întocmi și un clasament 
pe echipe de probe. O echipă de 
probă este formată dintr-un nu
măr nelimitat de sportivi, dar 
în clasamentul probei punctează 
primii patru concurent! clasați 
ai respectivei echipe. O echipă de 
club sau o reprezentativă de ju
deț poate prezenta la o probă 
una sau mal multe echipe. Punc
tajul în clasamentul pe echipe 
de probe se alcătuiește astfel : 
se adună performantele 
patru concurenți care punctează, 
se împarte la patru, iar media 
cea mai mică în probele de aler
gări și media cea mai 
Drobele de sărituri $i 
determină clasamentul

Cluburile și județele 
prezenta în cadrul „Cupei Româ
niei" echipe de probe vor primi 
punctaje suplimentare, astfel : 
locul T - _ '
locui m .
etc, care se vor adăuga la cla
samentul general al competiției

INT1LNIRE AMICALA 
DE BOX LA CARACAL

Duminică dimineața, pe scena 
Teatrului de vară din Caracal, 
a avut loc o reuniune amicală 
de box la care și-au dat concursul 
echipele C.S. $c. caracal (antre
nor Radu Gheorghe) si selec
ționata județului Teleorman (an
trenor Dumitru Constantincscu). 
întrecerile s-au desfășurat sub 
Însemnul competiției naționale 
„Daciada". Partida s-a încheiat 
cu victoria la scor a gazdelor : 
16—4. Cele mai frumoase meciuri 
le-au furnizat. In ordinea cate
goriilor. perechile : M. Ciobanu 
(Caracal) — I. Barbu (Teleor
man), Șt. Oprea (Caracal) — M. 
Soare (Teleorman). N. — 
(Caracal) — A. Vintilă 
man) și M. Nae (Caracal) 
Gîdea (Teleorman), 
(Alexandria) — Gh.
(Caracal), I. Pleleanu ,_______
dria) — M. Florea (Caracal) pri
mii obținlnd merituoase victorii. 
O Inițiativă propagandistică fru
moasă care, urmată șl de alți 
antrenori, poate contribui 1* dez
voltarea sportului cu mănuși.

ta miercuri și joi.
Clasamentul final al campiona

tului național masculin (după 
turneul final) :

După jocurile etapei a 19-a,
clasamentele Diviziei A la bas-
chet feminin se prezintă astfel :
1. RAPID 36 31 5 2921r—2393 67
2. EEFS-L. 2 36 26 10 2991—2610 62
3. Mobila 36 23 13 3114—2797 59
4—5 Crișul 36 22 14 2606—2338 58

Poli B. 36 22 14 2671—2411 58
6. „U-Cj.-N. 36 24 12 2708—2458 57
7. Olimpia 36 18 18 2633—2588 54
6. Progresul 26 17 19 2550—2602 53
9- Univ. Tim. 36 14 22 2753—2866 50

10. Voința Bv. 36 13 23 2707—2843 49
11. C.S.Ș. PI. 36 4 32 2269—3221 40
12. C.S.U. GL 36 2 34 2178—2983 33

Următoarea etapă, a 18-a (res-
tanță, intermediară) se va dispu-

campioană, problema care se 
pune fiind doar cu cîte puncte 
avans asupra echipei Steaua : 6 
— în cazul unei victorii, 4 — în 
condițiile unui meci egal sau 2 — 
dacă derbyul va fi cîștigat de 
steliști. în schimb, această 
urmă etapă este fierbinte pen
tru formațiile din subsolul cla
samentului. Trei echipe 
versitatea Cluj-Napoca,
Bacău și Dinamo Brașov — vor 
Încerca să se salveze de la re
trogradare, deși lucrul acesta 
nu-1 vor reuși decît... două. Șan
sele cele mai mari le au Știința 
Bacău și Universitatea Cluj-Na
poca. iată programul etapei :
• C.S.M. Borzești — Gloria Arad
• Dinamo București — Steaua
• H.C. Minaur B. M. — Dinamo Bv.
• Relonul Săv. — U.
• Știința Bc. — Poli 
Clasamentul Diviziei A

din

- Uni- 
Știința

celor

mare în 
aruncări 

probei.
care vor

• io p. locui n ■ 
— 7 p. locul IV

8 p. 
- 6 p

Traian 
(Teleor- 

I. 
C. Stănescu 

Câldăraru 
(Alexan-

L STEAUA 46 44 2 4337—3291 90
2. Dinamo B. 46 43 3 4938—3273 89
3. „U" Cj.-N. 46 27 19 3749—3717 73
4. LC.E.D. 44 25 19 3847—3926 69
5 Farul 44 22 22 3635—3862 66
S. C.S.U. Bv. 44 20 24 3739—3883 64
7. Univ. Tim. 44 19 25 3880—3968 63
8. Rapid 44 15 29 3266—3547 59
9. IEFS-L. 2 44 14 30 3399—4025 58

10. CSU Sibiu 44 14 30 3441—4181 58
11. Dinamo Or. 44 13 31 3149—3494 57
12- Poli lași 44 11 33 3680—3893 55

TURNEU DE 
TRU PROMOVAREA IN Dl 

VIZIA A LA HANDBAL 
FEMININ

în vederea ocupării unui 
campionatul Diviziei A de 
bal feminin, rămas liber 
fuzionarea echipelor LE.F.S". și 
Universitatea București, începind 
de azi sala Floreasca din Capi
tală găzduiește un turneu de 
baraj, iată programul jocurilor
— Marți : Universitatea Cluj-Na
poca — Constructorul Hune
doara ; Constructorul Timișoara
— Rulmentul Brașov ; miercuri : 
Constructorul Timișoara — Con
structorul Hunedoara ; uni
versitatea Cluj-Napoca — Rul
mentul Brașov ; joi : Construc
torul Hunedoara — Rulmentul 
Brașov ; Constructorul Timișoara
— Universitatea Cluj-Napoca. 
Meciurile încep în fiecare zi la

BARAJ PEN

loc în 
hand- 

prin

— Universitatea Cl_; 
Meciurile încep în fiecare zi 
orele 14 și, respectiv. 15,05.

SiMBATA, DERBYUL 
DINAMO - STEAUA

Ultima etapă a celei de a XX-a 
ediții a campionatului masculin 
de handbal, Divizia A, este pro
gramată duminică. Doar derbyul 
Dlnamo București — Steaua «e 
dispută in avanpremieră, slm- 
bătă (la ora 18) pe terenul din 
parcul sportiv Dinamo.

Etapa a XVin-a nu mai poat* 
avea implicații in fruntea clasa
mentului. Dinamo BucurețU este

Cj.-Napoca 
Timișoara 

masculin
1. DINAMO B. 17 15 î 0 349-255 32
2. Steaua 17 14 0 3 313-223 28
3. H.C. Minaur 17 8 3 6 298-277 19
4. „Poli" Tim. 17 90 8 266-279 18
5. C.S.M. Borz. 17 8 1 8 264-284 17
6. Gloria Arad 17 7 2 8 248-276 16
7. „U" Cj.-Nap. 17 6 0 11 250-272 12
t. Știința Bc. 17 5 2 10 253-272 12
9. Dinamo BV. 17 4 3 10 266-281 11

10. Relonul Săv. 17 1 3 13 246-334 5

RUGBYȘTII JUNIORI DE 
LA LOCOMOTIVA BUCU

REȘTI ȘI-AU APARAT 
TITLUL

„Ediția 1978 a turneului final 
al campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor la rugby 

antrenorul 
Irimescu 

o bună 
peste nivelul e- 

S-au eviden-

declara 
Vaier iu 

ridicat la 
tehnică/ 
precedente.

fe-— ne 
deral 
s-a 
loare 
diției 
țiat, în mod deosebit, excelenta 
pregătire și capacitate de efort 
a echipei Locomotiva București. 
Au surprins plăcut, prin disci
plina de joc, formațiile Liceului 
metalurgic Iași și Școlarul Ora
dea. Am văzut multe elemente 
de perspectivă, apte pentru a 
îmbrăca tricourile celei mai ti- 

1 nere reprezentative naționale sau 
ale divizionarelor A. Organiza
rea — la nivelul competiției".

Intr-adevăr, la Suceava, Loco
motiva București, fosta și noua 
campioană (pregătită de Constan
tin Vasile și George Piștalu), de 
pe Ungă Liceul industrial nr. 11 
CT.R. (director, ing. Vasile Răi- 
can), și-a surclasat adversarii, 
realizînd un punctaj general 
concludent : 115—18 ! Din rin du-
rile sale s-au remarcat Ion ior- 
dache (căpitanul echipei), Gheor
ghe Balcu (cel mai eficace jucă
tor al turneului), Romeo Be- 
zușcu. Radu Tudor, Adrian Lun
gii.

Rezultatele ultimelor meciuri — 
pentru Jocurile 1—2 : Locomotiva 
București — Lie. ind. marină 
Galați 43—6 (17—0), locurile 3-4 :

va-

Lie. metalurgic Iași — R. C. 
Sportul studențesc 34—7 (18—0), 
locurile 5—6 : C.S.Ș. 2 Constanța 
— C.S.Ș. București 22—4 (12—4), 
locurile 7—8 : Școlarul Oradea — 
C.S.Ș. 2 București 25—8 (12—4) 1
(Ion MÎNDRESCU-coresp.)

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH 

DE LA TIMIȘOARA 
în sala clubului Medicina din 

Timișoara a început un puternic 
turneu internațional feminin de 
șah, la care participă o serie de 
jucătoare fruntașe de pe conti
nent. După două runde conduc 
în clasament marea maestră Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) și 
maestra internațională Maria 
Porubski (Ungaria), care totali
zează două puncte. Lemaciko a 
învins-o în runda a doua pe 
fosta campioană a Uniunii So
vietice, Anna Ahșarumova, iar 
Porubski pe Elisabeta Polihro- 
niade. Pe locurile următoare se 
află Dana Nuțu (România) și Ana 
Jurcinska (Polonia) cu cîte lVi p. 
Dana Nu u a obținut o prețioasă 
victorie la marea maestră iugo
slavă Tereza Stadler.

CONCURSUL DE DIRT- 
TRACK DE LA BUCUREȘTI

Pe pista de zgură a stadionu
lui Metalul din Capitală s-a dis
putat cea de a doua etapă 
„Cupei F.R.M." — ‘ -
cu participarea alergătorilor de 
la Rapid Arad, U.P.A. Sibiu, Vo
ința Sibiu, C.S. Brăila și Metalul 
București. DuDă disputarea a 13 
manșe, cîștigător a fost meta
lurgistul Gh. Sora, dar o com
portare meritorie au mai avut 
sibianul Ion Bobîlneanu și, îm
bucurător. juniorul Ionel Pavel 
(angrenat în ,,Cupa Păcii și 
Prieteniei" rezervată tinerilor sub 
21 de ani). Rezultate tehnice : 
1. Gh. Sora (Metalul București) 
11 p, 2. ’ - .
Sib:u) 11 p. 3. 
(U.P.A. Sibiu) 10 p. 
vel (Voința Sibiu) 9 
Voiculescu (Metalul) 
Pis (Voința Sibiu) 7 
TOKACEK. coresp.)

TENISMANII JUNIORI 
ȘI-AU DISPUTAT TITLURILE 

ORADEA (prin telefon). Tine
rele speranțe ale tenisului 
mânesc, 106 juniori și 31 juni
oare. și-au disputat timp 
săptămînă. pe terenurile orădene. 
titlurile naționale la categoriile 
respective. întrecerile, desfășu
rate sub egida „Daciadei". s-au 
încheiat cu rezultate în general 
•contate. Iată, în ordine, 
lele :

BAlETI — Cat. 17—16 
FI. Segărceanu — L. Bucur___
bii Dinamo) 6—6, 3—2; FI. Segta-

i a
la dirt-track.

Ion Bobîlneanu (U.P.A. 
Nicolae Riureanu 

Ionel Pa- 
p, 5. Cornel 
8 p. 6. Al. 
D. (Nicolae

4.

ceanu, L. 
Bucur (E 
(Metalul T 
9—7 ; cat.
(C.S.Ș. Ba 
(Politehnicz 
6—3; D. Ic 
bii Dinamo 
Constanța), 
Iași) 6—1,

FETE — 
melia Cbi

6—2 ; Canf 
Griinberg 
Szoko (Dil 
litehnlca ( 
cat. 15—16

Nadia Bec 
mișoara) 5 
Becherescu 
namo) — 1 
na Boc <: 
ca) 6—2, 6- 

în cele 
mixt 
cat. 17—1» 
Cosmina 1 
Niculescu 
Chiriac f 
6—2 ; cat.
(C.S.Ș. Cor 
toran (Din 
(C.S.Ș. laș 
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AÎNAINTEA ULTIMEI „RUNDE"
(Urmare din pag. 1)

chipă de juniori este fruntașă 
in Divizia națională, iar cca 
din campionatul republican s-a 
calificat și ea în turneul final 
sînt dovezi (nu vorbe ’) că clu
bul piteșlcan străbate o peri
oadă de împliniri, toate con
struite prin forte proprii, prin 
creșterea talentelor locale. Du
minică, pe stadionul din Ghen- 
cea și, respectiv, pe cel din 
Trivale fruntașele campionatu
lui apar în fața propriilor su
porteri și este de presupus că 
vor confirma „calculele hir- 
tiei“.

Scadența a sosit și pentru 
lupta din subsolul clasamentu
lui. Toate „termenele interme
diare* au trecut și, iată, joi — 
sub forma clasamentului defi
nitiv al ediției a 60-a — vom 
găsi răspunsurile la absolut toa
te întrebările sub care a stat 
campionatul de fotbal în ulti
ma perioadă de timp. Sentințe 
parțiale s-au dat, încă din e- 
tapa de alaltăieri : cea mai pu
țin plăcută o privește pe Pe
trolul ; dîrza echipă ploieșteană 
— care a încercat prin mijloa
cele specifice alcătuirii ei. com
bativitate, dăruire, putere de 
luptă, să mai salveze la Arad 
ceea ce era încă de salvat

înaintea rundei nr. 33 — n-a 
reușit în tentativa sa. Și, astfel, 
formația în pregătirea căreia 
antrenorul Valentin Stănescu 
a investit multă energie, mult 
efort, se vede silită să reia lup
ta pentru intrarea în prima 
divizie pe care o încheia așa 
de distanțat în trecutul sezon 
fotbalistic... Deci, clarificare in 
privința celei de a doua for
mații ce nu mai poate părăsi 
(ca și F.C.M. Reșița — de mult 
stabilită în această zonă) locu
rile retrogradante.

A rămas, prin urmare, un 
mare (și complicat) semn de 
întrebare : cine va fi echipa nr. 
3 din plutonul retrogradării 1 
Meciurile cu cele mai direete 
implicații în răspuns sînt cele de 
la Iași (Politehnica — F. C. Bi
hor) și Craiova (Universitatea 
— F. C. Constanta). Am zice 
chiar că o’ importanță în plus 
o prezintă întîlnirea din Bănie, 
unde echipa constănțeană se 
prezintă cu obligația obținerii 
măcar a unui punct spre a se 
salva. .Un meci intr-o etapă" 
iată cum am putea intitula par
tida de la Craiova, ultima, de
cisiva piatră de incercare pen
tru elevii lui Gheorghe Ola, au
torii unui veritabil tur de for
ță in ultima porțiune de cam
pionat, cînd au cucerit puncte

JOCURI DE SELECȚIE PENTRU DIVIZIONARII B

F- ani : Ca- 
n«> Brașov) 
TvC-B.) 6—2, 
Lac, Laura 
— Gabriela 
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Astăzi, pe Stadionul Republicii 
din Capitală, vor avea loc două 
meciuri de selecție cu jucătorii 
care activează in Divizia 
Iată componența celor patru 
lecționate :

SELECȚIONATA SERIEI 
Bordeianu (C. S. Botoșani) 
Clipa (Steagul roșu) — 
Stănescu (Delta Tulcea). 
(Steagul roșu), I. Gheorghe (Ni- 
tramonia), Dumitru (Tractorul), 
Vlad (F.C.M. Galați), L Radu 
(C.S.M. Suceava), Panțuru și Tri- 
fina (F.C. Brăila) — fundași ; 
Burcea și Balaban (F.C.M. Ga
lați), Luca (F.C. Brăila) și Chiri- 
ță (C.S.M. Suceava) — mijlocași; 
R. Dan (F.C.M. Galați). Paras- 
chivescu (Steagul roșu), Iamandi 
(Delta Tulcea). Hanu (C.S.U. Ga
lați), Hintea și Bența (Tractorul) 
— atacanți. Antrenori : Robert
Cosmoc (F.C. Brăila) și Constan
tin Mateescu (I.C.I.M. Brasov).

SELECȚIONATA SERIEI AII-aî 
Stoica (Dinamo Slatina) și Ciupi- 
tu (Metalul Buc.) — portari ; 
Vintilă (Electroputere Cv.). Miuțu 
(Muscelul Cîmpulung), Marinescu 
(Metalul Buc.), Spoială (F.C.M. 
Giurgiu), Ciocioană și Cotoșman 
(Dinamo Slatina) — fundași ; 
Voicilă (Unirea Alexandria), Fur- 
nea (Dinamo Slatina), 
(Pandurii Tg. Jiu), Popa 
păți Sinaia) — mijlocași; 
(Celuloza Călărași), Pițurcă 
durii Tg. Jiu). Muscă (F.C. Șoi
mii), Stăncescu (Electroputere 
Craiova) — atacanți. Antrenori : 
Virgil Dridea (Metalul Plopeni) 
și Viorel Popescu (F.C.M. Giur
giu).

SELECȚIONATA SERIEI A 
IlI-a: Lăzăreanu („U* Cluj-Napo
ca) și Naghi (Mureșul Deva) — 
portari ; Ciocan (C.F.R. Cluj-Na
poca), Ferenczi (Gloria Bistrița), 
Moș („U' — • — • - - -
(Aurul Brad) 
Orăștie) — fundași 
(„U* Cluj-Napoca), 
rul Brad), Schmidt 
va) și Mușat (U.M. 
mijlocași ; Tătîrcă 
lan), Belanov (U.M. Timișoara), 
Berceanu (Gloria Bistrița), Vidi- 

Cluj-Napoca) și Bata-— _. ----------- _ ata_
Moldo- 

Cluj-Napoca) și A- 
(Gloria

B.
se-

I :
51 

portari ;
Naghi

Mihuț 
(Car- 
Mușat 
(Pan-

Cluj-Napoca), Bogdan 
și Rusu (Dacia 

: Cîmpeanu
Ghiță (Au- 

(Mureșul De- 
Timișoara) — 
(Victoria Că-

can („U* ___ _____ .
cliu (C.F.R. Cluj-Napoca) 
cânți : Antrenori : Petre 
veanu (,,U‘ 
Iexandru Constantinescu 
Bistrița).

SELECȚIONATA CAPITALEI : 
Toma (Metalul) și Ioniță (Rapid) .

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI ! UN NOU MARE 
SUCCES LA TRAGERILE OBIȘ

NUITE PRONOEXPRES!
La tragerea din 31 mai 19J8 

s-au acordat cite un autoturism 
„Dacia 1300“ participantilor

LATARETU NICOLAE din Tg. 
Jiu, jud. Gorj care a jucat un 
bilet 25'0, cistigător la cat. 1 și

CRISTU ANDREI din București 
care a jucat un bilet tot 2S6/.. 

ia categoria a 
ASTAZI 
vă mai 
pentru 

iunie a.c.
Ia concursul

25%, 
2-a. 
este 
pu- 
tra~

ciștigător
Vă reamintim că 

ULTIMA ZI cînd 
te ți procura bilete 
gerea de mîine 14

Rezultatele exacte
Pronosport C.M. din 1—11 iunie 

-------- X
2
2 
1

X 
2 
1

X 
X
2 

'1
2 
1 

lcl

- R.F.G.
Argentina

Italia
Spania

Brazilia
Italia
Suedia

Spania — Brazilia
Peru — Olanda 
Argentina — Italia 
Franța — Ungaria 
Suedia — Spania

____ Scotia — Olanda
FOND DE CIȘTIGURI : 712 697

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
S’OEXPRES DIN 7 IUNIE -----
Cat. 1 : 1 variantă 25% 
rism Dacia 1300) ; cat. 2 
riante 25% a 14.850 lei ;
11,50 a 5.997 lei : cat. 4 : ’
935 lei ; cat. 5 : 143.56 a 
cat. 6 : 5.544,25 a 40 lei ;
169,25 a 290 lei ; cat. 8 : 
a 46 lei. Report la categoria 1 : 
316.933 Iei. Autoturismul „Dacia 
1360* a revenit participantului V. 
ALEXANDRU din Bacău.

I. Polonia 
n. Ungaria

III. Franța
IV. Austr a
V. Suedia 

VI. Ungaria
Vii. Austria 

VIII.
IX.
X. 

XI. 
xn. 

xin.

1978. 
(autotu- 
: 5 va- 
cat. 3 : 
73,75 a 
481 lei ; 
eat. 7 : 

: 3.167,50

— portari ; Pir\-u, Grigoraș șl A. 
Dumitru (Rapid), Sebe (Metalul), 
Mateescu (Autobuzul) și Ștefan 
(Progresul Vulcan) — fundași ; 
Petcu (Rapid), Dragu (Progresul 
Vulcan), Giugiumică, Popa și 
Nica (Metalul) — mijlocași ; Co- 
jocaru și Manea (Rapid), Șu- 
mulanschi (Metalul), Țevi (Pro
gresul Vulcan) și Zamfir (Auto
buzul) — atacanți. Antrenori: Paul 
Popescu (Metalul) și Dumitru Ba- 
boie (Progresul Vulcan)

Nu au fost selecționați jucători 
de la cei trei lideri ai Diviziei 
B : Gloria Buzău, Chimia Hm. 
Vîlcea și F.C. Baia Mare.

Programul jocurilor : ora 9,30; 
Selecționata seriei I — Selecțio
nata seriei a Il-a și Selecționata 
seriei a Iil-a — Selecționata Ca
pitalei.

puțin scontate de „calculele 
hîrtiei". Autoare și ea a unui 
forcing spectaculos, Politehnica 
Iași își vede legată reușita fi
nală a acestei „ofensive de 
primăvară* de rezultatul de la 
Craiova, unde numai victoria 
Universității reprezintă rezulta
tul în care varianta unei vic
torii pe teren, propriu, în fața 
bihorenilor, ar reprezenta ră- 
mînerea în prima divizie. 
Pentru atingerea „graniței sal
vatoare* a celor 33 de puncte, 
Olimpia și A.S.A. Tg. Mureș 
(să fie oare adevărat, A.S.A 
Tg. Mureș, campioana de toam
nă ?’?) trebuie să-și materiali
zeze șansele din ultima c 
cînd au avantajul că joacă 
teren propriu. Variante și va
riante... Vă mărturisim 
ne-am și plictisit de atîtea 
atîtea variante. Campionatul 
nostru a fost compus, din pă
cate, mai mult din calcule și 
presupuneri și mai puțin din... 
fotbal adevărat. Să sperăm că 
din toamnă va începe o ediție 
cu mai puține variante, chiar 
cu mai puțin dramatism, dar cu 
mai multe partide de valoare 
de care spectatorul să-și aducă 
aminte cu plăcere pentru satis
facțiile vizuale pe care le-a 
avut Sperăm, sperăm, spe
ram... la fiecare început de c- 
diție.

N.Ș. Sugerăm studioului de 
televiziune transmiterea meciu
lui de la Craiova, ultimul derbv 
al acestui campionat, joc de 
mare atracție și atit de impor
tant pentru rezolvarea „ecua
ției locului 3« al retrogradării.

etapă
1 pe

că 
Și

ȘTIRI • ȘTIRI
MÎINE, ȘEDINȚA COMISIEI 
DISCIPLINA. Mîine, de la 
17, la sediul F.R.F., va avea 
ședința comisiei de discipli- 

„ca-

ora
loc . ___ __ __
nă în care vor fi analizate ____
zurile* penultimei etape de cam
pionat.
• ORA DE ÎNCEPERE 

MECIURILOR DIN ULTIMA 
TAPA A DIVIZIEI A. Joi 
programate jocurile ultimei 
etape (a 34-a) din cadrul cam
pionatului Diviziei A. Ora de în
cepere a partidelor va fi 17,30.

A
E- 

sînt

IN PENULTIMA ETAPA A
© Ș. N. Oltenița cîștigă seria 
raimanul Bușteni —-------
I.T.A. r* 
seriei a Vl-a, Viitorul 
• In derbyul seriei ;

SERIA I
Dorna Vatra Domei 

Gura Humorului 1—0 
talul Dorohoi — Unirea 
5—0 (3—0), Bradul Roznov
Zimbrul Suceava 1—3 (0—0), Și
retul Bucecea — Metalul Rădăuți
1— 0 (0—0) A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc — Metalul Botoșani
2— 0 (1—6), Laminorul Roman —
Avîntul Frasin 1—1 (0—1), Ci
mentul Bicaz — Cetatea Tg. 
Neamț 4—1 (1—1), Foresta Fălti
ceni — I.T.A. Piatra Neamț în
trerupt în min. 64. la 6—0, echi
pa din P. Neamț retrăgîndu-se de 
pe teren.

Pe primele locuri tn clasament 
după etapa a XXlX-a (penulti
ma) : 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 42 p (golaveraj

_,bucureșteană* • Scorul etapei : Ca- 
C.P.L. Sf. Gheorghe 10—1 • La 0—6, echipa 

Piatra Neamț s-a retras de pe teren ! @ Meciurile fruntașelor 
’ - • - •• • Flacăra Moreni, au fost amînate

Brașov — Poiana Cîmpina 2—0.
SERIA A IV-a

Chimia Brazi — Foresta Gugești 
4—0 . (2—0), Petrolul Teleajen 
Ploiești — Dinamo Focșani 1—2 
(1—2), Petrolul Berea — Petro
listul Boldești 1—1 (0—0). Azo
tul Slobozia — Victoria Lehliu 
1—1 (1—1), Luceafărul Focșani
— Petrolul Băicoi 5—1 (1—0), A- 
vîntul Mîneciu — Unirea Foc
șani 2—1 (1—0), Victoria Țăndărei 
— Olimpia Rm. Sărat 1—0 (0—0), 
Victoria Florești — Chimia Bu
zău 2—1 (0—0).

l Scomicești și 
a Xl-a, C.S.U.

— Minerul 
(0—0), Cris- 

Siret

65—27)
2. Laminorul Roman 38 P (56-27),
3. Metalul Rădăuți 35 P (58—39).
4. Foresta Fălticeni 35 P (38—23)
— din 28 de jocuri.

Flacăra 
4—0 (2—0), Oituz
Petrolul Moinești 

DEMAR Mărășești — 
Comănești 1—0 (1—0).

Gh. Gheorghitv-Dej

SERIA A D-a
Constructorul Iași 

Murgeni 4—0 (2—0),
Ocna 
(0-0), 
nerul 
nergia _ _
Aripile Bacău 3—0 (1—0), Parti
zanul Bacău — Nicolina lași “ 
(1—1), Constructorul Vaslui 
Rulmentul Bîrlad 1—6 (1—0), 
trolistul Dărmănești — Letea 
cău 0—5 (0—2)
Municipiul Gh. 
TEPRO lași - 
1—0 (0—0).

Meciul Petrolistul Dărmănești
— DEMAR Mărășești, din etapa 
a XXVII-a (pe teren 2—2), a 
fost omologat cu 3—0 în favoa
rea formației din Mărășești.

Jocuri reprogramate : Rulmen
tul Bîrlad — Aripile Bacău 
etapa a XXVII-a) și TEPRO
— Petrolistul Dărmănești 
etapa a XXVUI-a) în ziua 
14 iunie, la Iași.

Pe primele locuri în clasament: 
CONSTRUCTORUL ~ ‘ ~ 
(84—20), 2. C.S.M. Borzești 40 p 
(69—23), 3. Letea
(74—20), 4. Energia Gh. 
ghiu-Dej 37 (56—23).

SERIA A in-a
Progresul Brăila — Șoimii Cer

navodă 5—1 (3—0), Pescărușul 
Tulcea — Oțelul Galați 1—0 (0—0), 
Chimpex Constanta — Granitul 
Babadag 6—1 (3—0), I.M.U. Med
gidia — Electrica Constanța 2—2 
(2—1), Autobuzul Făurei — Uni
rea Tricolor Brăila 2—2 (1—1)
Marina Mangalia — Unirea Efo
rie 3—1 (1—1), Ancora Galați — 
Dacia Unirea Brăila 5—0 (2—0), 
Minerul Măcin — Cimentul Med
gidia 0—3 — nu s-a disputat, ne- 
fiind asistență medicală pe sta
dion !

Pe _primele locuritn clasament:- p

— P 
(56—20). 3. Unirea Tricolor Brăila 
>7 p (52—23).

Tg. 
1—0 
Mi-

E-

2—1

Pe-
Ba-

- s-a jucat în 
Gheorghiu-Dej, 

C.S.M. Borzești

(din 
Iași 
(din 

de

IAȘI 48 p

Bacău 37 p
Gheor-

1. PROGRESUL BRĂILA M 
(71—19). î. Ancora GalaH «22.

Pe primele locuri în clasament:
1. CHIMIA BRAZI 46 p (65—16),
2. Unirea Focșani 38 p (62—24),
3. Dinamo Focșani 38 p (63—31).

SERIA A V-a
$. N. 

București 
București 
rești 2—1 
București 
București 
București 
(1—0), Tehnometal București — 
LO.R. București 1—0 (1—0). Au- 
tomecanica București — Voința 
București 4—1 (2—0), I.C.S.I.M. 
București — Avîntul Urziceni 6—1 
(2—1), Sirena București — Meca
nica fină București 2—1 (1—6).

Meciul Automecanica București
— Șoimii TAROM București, care 
nu s-a disputat In etapa a 
XXVHl-a, a fost omologat cu 3—0 
in favoarea Automecanicii.

Pe primele locuri în clasament:
1. Ș.N. OLTENIȚA 38 p (39—14),
2. Tehnometal București 35 p 
(37—29), 3. I.C.S.I.M. București 
34 p (44—31), 4. Automatica Bucu
rești 34 p (38—25). 5. Electronica 
București 33 p (31—27).

SERIA A Vl-a
Recolta Stoicănești. — Construc

torul Pitești 2—3 (1-^), Progresul 
Pucioasa — Metalul Mija 0—0, 
Dacia Pitești — Automobilul- 
Curtea de Argeș 8—1 (4—0), Ce
tatea Tr. Măgurele — Petrolul 
Videle 1—1 (1—1), Cimentul Fieni
— Progresul Corabia 4—0 (2—0), 
Petrolul Tîrgoviște — Chimia 
Găești 3—1 (3—1).

Partidele Flacăra Automecanica

Oltenița — Automatica 
0—0, Unirea Tricolor
— Electronica Bucu-
(2—6), Flacăra roșie

— Șoimii TAROM
1—1 (0—0). Abatorul
— T.M. București 1—1

DIN NOU PROGRESUL VULCAN...
La startul campionatului s-au 

aliniat 112 echipe, împărțite in 
opt serii. Printre marile favo
rite : „U* Cluj-Napoca, multi
plă campioană. S. C. Bacău, 
F. C. Argeș, Universitatea Cra
iova, F. C. Constanța, Chimica 
Tîmăveni (campioana de anul 
trecut). In turneul final, desfă
șurat recent pe terenurile Ma
ramureșului, au jucat echipele 
clasate pe primul loc în cele 
opt serii ale campionatului. A- 
ceste opt formații și-au dis
putat cu ardoare șansele de a 
se califica pentru 
nală“, 
ultimul 
Trierea

„marea fi- 
cum au numit jucătorii 

act al competiției, 
a fost, prin urmare, 

deosebit de severă și, intr-ade
văr, în finala găzduită dumini
că de stadionul Dinamo au ju
cat cele mai bune echipe: 
Progresul Vulcan și F. C. Baia 
Mare. Au aștigat juniorii bucu- 
reșteni. Au ciștigat PE DEPLIN 
MERITAT ! Iar afirmația se 
sprijină pe două argumente. 
Primul : Progresul Vulcan a 
fost înainte de toate o ECHIPA, 
ea detașindu-sc de partenera 
sa de finală, ea și de celelalte 
formații ale turneului final, 
prin omogenitate, printr-un 
pronunțat echilibru al compar
timentelor. Al doilea argu
ment : echipa pregătită timp 
de șase ani de un foarte tânăr 
antrenor — Gheorghe Cristolo- 
veanu — a etalat și cel mai... 
limpede fotbal, apărindu-se de
cis, cu un libero de certă per
spectivă (Dan Firvu), dar și a- 
tacind cu vigoare, printr-un 
virf foarte dotat tehnic, care a- 
buzează, totuși, de dribling 
(Marcel Runceanu) și două ex
treme rapide (Gheorghe Gurin 
și Matei Soare). Leon Sândoi, 
Gheorghe Strimbeanu — căpi
tanul echipei — și Emil Stoica 
au alcătuit trio-ul de mijlocași, 
cu toții jucători de mare trava-

liu, cei care au conferit — prin 
calmul și puterea lor de luptă 
— echilibru și luciditate unui 
„11“ bine pus la punct.

Acestea au fost atuurile în
vingătoarei, o campioană meri
tuoasă, care a absolvit cu brio 
„școala* Progresului, aceeași 
care de-a lungul ultimilor ani 
a dat fotbalului nostru cițiva 
jucători de certă valoare. „Ei 
au fost cei mai buni — afirma 
in spiritul celui mai pur fair- 
play Ion Bartha, antrenorul în
vinșilor din finală — și victo
ria lor este pe deplin meritată ; 
victorie decisă de aportul unui 
grup de jucători buni, de pers
pectivă, dintre care Runceanu și 
Gurin pot oricînd să fie pro
movați*4.

Recunoașterea de către în
vinși a meritelor învingătorilor 
nu poate fi decît măgulitoare. 
Nu vom încheia, însă, această 
succintă prezentare a echipei 
campioane la categoria secundă 
a juniorilor fără să spunem cî- 
teva cuvinte ș» despre învinsa 
din finală. F. C. Baia Mare 
reprezentanta uneia dintre 
mai productive pepiniere 
fotbalul nostru, a unui 
care de mulți ani acordă o 
re atenție creșterii și promovă
rii unor tineri jucători de va
loare. Băimărenii n-au cîștigat 
titlul. Ajungind in finală, ei au 
obținut, însă, cca mai frumoasă 
performanță din istoria clubu
lui, la promovarea căruia în 
Divizia A o contribuție decisi
vă aducindu-și un junior : Tcr- 
heș. Titularul și golgeterul e- 
chipei lui Viorel Matoianu...

învingind in finala de pe sta
dionul Dinamo, Progresul Vul
can a intrat in posesia celui de 
al doilea titlu la juniori. Pri
mul a fost cîștigat cu 24 de ani 
în urmă. In 1954...

este 
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Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIEI C
Moreni — ROVA Roșiori și

Scornicești — Electrodul
Vi-

Pe primele locuri în clasament:
P 
P
37 ’

itorul
Slatina au fost amînate pentru 
21 iunie.

Pe primele locuri în clasament: 
VIITORUL SCORNICEȘTI 43 p

21 de victorii în 28 de
P 

de
38 p

1.
(74—24) 
jocuri, 2. Flacăra Moreni 43 
(66—16) ------- - ““
jocuri.
(50—27).

SERIA A Vil-a
Mecanizatorul Simian — 

Drobeta Tr. Severin 1—1 (1—0),
Lotru Brezoi — Constructorul 
Tg. Jiu 1—0 (0—0), Chimistul Rm. 
Vîlcea ----- “ *
(0—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — 
(6-3), . _ .
rul Motru 1—1 (1—0), C.F.R. Cra
iova — Progresul Băilești 2—0 
(1—0), Unirea Drâgășani — Meta
lurgistul Sadu 3—0 
Balș — Minerul 
(0-1).

Pe primele locuri 
L C.S.M. DROBETA 
(67—13), 2. Lotru

— 19 victorii în 28
3. Progresul Corabia

1. ÎNFRĂȚIREA ORADEA 42 
(52—19), 2. Strungul Arad 39 
(49—21), 3. Constructorul Arad 
p (41-20).

SERIA A X-a
Minerul Cavnic — Construcții 

Cluj-Napoca 9—0 (5—0), Minerul
Baia Mare — Lăpușul Tg. Lăpuș 
' ~ Teh-

(1-0), 
Vișeu

C.S.M.

Diemâ Orșova 2—0

Constructorul Craiova 4—5 
Știința Petroșani — Mine-

5—0 (3—0), C.I.L.' Gherla ■ 
nofrig Cluj-Napoca 3—0 
Minerul Băiuț — Bradul
2—1 (1—1), Hebe Sîngeorz Băi ’ — 
Minerul Rodna 1—0 (1—0), Der- 
mata Cluj-Napoca — Unirea Dej 
2—4 (1—2). Minerul Băița — 
CUPROM Baia Mare 4—3 (2—0),
Foresta Bistrița — Oțelul Reghin 
4—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament: 
1. MINERUL CAVNIC 41
18), 2. Minerul Baia Sprie 
(62—31), ' ■" ‘ ------
(44—31)

3. Minerul Bălța

P (62-
36 p

36 p

(1—0). I.O.B. 
Rovinari 3—1

in clasament: 
TR. SEV. 43 p 
Brezoi 36 p 

(48—23), 3. Chimistul Rm. VUcea 
36 p (33—33).

SERIA A VIII-a
Minerul Anina — Vulturii tex

tila Lugoj 2—6 (0—0), C.FJt. Si
meria — Metalul Bocșa 1—2 
(6—1), Unirea Tomnatic — Mine
rul Oravița 4—1 (2—1). Minerul
Vulcan — Unirea Sînnicolau 2—1 
(1—0), Laminorul Nădrag — Me
talul Oțelu Roșu 5—1 (2—0), Me
talul Hunedoara — Electromotor 
Timișoara 2—1 (0—0), I.M. Orăș
tie — Minerul Ghelar 4—1 (3—0), 
Gloria Reșița — Nera 
4-1 (1-1).

Pe primele locuri în
1. MINERUL ANINA 41
2. Unirea Tomnatic 33
3. C.F.R.

Bozovici

clasament: 
p (55—21), 
p (50—26), 

Simeria 31 p 43—39).
SERIA A IX-a

Oașul Negrești — înfrățirea 
Oradea 2—0 (0—0). Voința Cărei
— Strungul Arad 0—5 (0—3). Re
colta Salonta — Someșul Satu 
Mare 3—0 (2—0), Constructorul 
Arad — Rapțd Jibou 1—0 (1—0), 
Bihoreana Marghita — Minerul 
Bihor 2—0 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Gloria Arad 3—0 
(1—0), Rapid Arad — Minerul 
Suncuiuș 2—1 (1—1), Voința O-
radea — Minerul Ilba-Seini 3—0 
(0-0).

SERIA A Xl-a
Brașov — Poiana 
(1—0), Minerul Bălan

Or. Victoria 3—0 (0—0),
Tg. Secuiesc — Metrom 
2—0 (0—0), Caraimanul
— C.P.L. Sf. Gheorghe 

Miercurea

Cîmpi-C.S.U. 
na 2—0 
Chimia 
Metalul 
Brașov 
Bușteni 
10—1 (4—1), I.U.P.S. 
Ciue — Precizia Săcele 5—1 (1—1), 
I.R.A Cîmpina — Torpedo Zăr- 
nești 3—0 (1—0), Viitorul Gtcor- 
gheni — Progresul Odorheiu se
cuiesc 2—0 (0—0), Minerul Bara- 
olt — Carpați Brașov 2—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament: 
POIANA CÎMPINA 

(60—18), 2. C.S.U. 
(51—26) .3. Viitorul 
p (40—30).

SERIA A
Industria sîrmel

1. 46
Brașov 42
Gheorgheni

P- 
P

31

XlI-a
_________ Cîmpia 

— Utilajul Făgăraș 1—0 
Metalul Aiud — I.M.i.x. 
2—0 (0—0), Unirea Alba 1 
Metalul Sighișoara 2—1 
Mureșul Luduș — Inter 
4—0 (2—0). Carpatl Mîrșa — 
tomecanica Mediaș 4—2 
Textila Cisnădie — Metalul 
Mică 7—1 (3—0), Sticla Turda — 
Soda Ocna Mureș 4—1 (1—1),
I.P.A, Sibiu — Constructorul Alba 
Iulia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri 
------ SÎRMEI C.

2 Metalul
3. Carpați

i Turzil 
(0-0), 

Agnita 
lull a — 

(1-D, 
Sibiu 
Au- 

(2-0), 
Copșa

în clasament:
TURZII 43 p

P 
P

1. IND. 
(75-21), 
(28—18), 
(51—32).

Rezultatele ne-au 
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Aiud 39
Mîrșa 38

fost transmî-

AGENDA TURISTICA A LUNII IUNIE
Multiple și variate sînt posibilitățile dv. de a 

participa la manifestările cultural-artistice, spor
tive și la serbările folclorice ale lunii iunie 1978.

Pentru a lua parte la aceste atrăgătoare ac
țiuni, oficiile județene de turism din întreaga 
țară și I.T.H.R. București organizează La cerere 
excursii pe traseele turistice respective.

Amintim cite va dintre cele mai tradiționale și 
atractive acțiuni care pot fi incluse în progra
mul dv. de relaxare și agrement.

„Tulnicul moților* — la Cîmpeni, județul Alba, 
„Sus la munte la Muscel* — cabana Voina, în 
apropiere de Cîmpulung Muscel, tradiționalul 
festival cultural-artistic „Hercules*, ce ae

organizează la Băile Herculane, județul Caraș- 
Severin, festivalul „Cîntec, joc și port some- 
șan“, la Dej, în județul Cluj, festivalul călușului 
românesc, ediția a X-a la Slatina, județul Olt, 
,,Zilele Eminescu*, la Botoșani, în perioada 
L0—20 iunie, „Zilele Vasile Âlecsandri*, la Mir- 
cești — Iași, între 30 iunie — 2 iulie, precum și 
campionatele internaționale ale României 
șah și canotaj, cu participarea unor formații 
dutabile din străinătate.

Pentru relații suplimentare, adresați-vă la 
gențiile și filialele oficiilor județene de turism 
și I.T.H.R. București.

la 
re-

a-



La C. E. de haltere din Cehoslovacia

MIRCEA TULI-LOCUL 4
LAARUNCAT-PENTRU...100GRJ
HAVIROV, 12 (prin telefon). în 

cea de a doua zi a „europene
lor", în disputa la categoria co
coș, reprezentantul nostru Mir
cea Tuli a avut o comportare 
frumoasă. El a încercat să sta
bilească un nou record european 
la stilul aruncat, străduindu-se 
să ridice bara încărcată la 150 kg 
(recordul european 147,5 kg), dar 
mișcarea nu a reușit. Cu toate 
acestea el a fost răsplătit cu a- 
plauze de numeroșii - spectatori 
prezent! în sală. Dealtfel, tînă- 
rul halterofil român a fost reve
lația întrecerilor la stilul arun
cat. El a ocupat locul 4 în cla
sament — pierzînd medalia de 
bronz. în fața bulgarului Dimi
trov, care la reeîntărire a fost 
mai ușor cu 100 gr! La acest 
stil M. Tuli a obținut un nou 
record național 140 kg (v.r. 137,5 
kg) și un altul cu 245 kg la 
totalul celor două stiluri (v.r. 
237,5 kg). în clasamentul gene
ral la total. Mircea Tuli a fost 
al cincilea. La întreceri au parti
cipat 17 concurenți. Este intere
sant de amintit că rezultatul lui 
Tuli (245 kg) i-ar fi adus locul

C. E. de box pentru tineret

Șt. IMBIIf, V. CÎRGÂVU Șl II. USGUItfLMI. 
DEBUTURI PROMIIUUTRE

' DUBLIN, 12 (prin telefon). 
Participanții Ia campionatele 
europene de box pentru tineret 
și-au continuat întrecerile du
minică, în cadrul a două gale 
în cea de a doua reuniune, pe 
ringul de la „National Boxing 
Stadium" au urcat și român:: 
Ștefan Imbre (semimijlocie) și 
Vasile Gîrgavu (mijlocie). Im- 
bre a avut de înfruntat un ad
versar dificil, susținut cu fre
nezie de către spectatori de-a 
lungul întregului meci, James 
Shortall (Irlanda). Meciul a În
ceput furtunos, irlandezul incer- 
cînd să încheie repede socote
lile cu boxerul român. Dar in
tenția lui s-a dovedit nereali
zabilă. Stopat cu regularitate 
de directele lui Imbre, Shortall 
a cedat inițiativa de la jumă
tatea rundului doi, cînd româ
nul a lansat tot mai dese

CRUPELE PRELIMINARE
AIE €.E. DE POLO Jl'NIORI

2—3 la C.M. de anul trecut de la 
Stuttgart.

Celălalt reprezentant al nostru. 
Constantin Chiru» a avut o com
portare bună la stilul smuls, 
unde cu 107,5 kg a ocupat locul 
5 — record național egalat — 
dar a ..mers" mai slab la arun
cat unde a obținut 127,5 kg din 
prima încercare dar a ratat de 
două ori la 132,5 kg.

REZULTATE TEHNICE — ca
tegoria cocoș — la total; 1. W. 
Severyn (Polonia) 260 kg, 2. K. 
Prohl (Cehoslovacia) 257.5 kg, 3. 
St. Dimitrov (Bulgaria) 255 kg. 4. 
T. Dembonczyk (Polonia) 252.5 
kg, 5. M. Tuli (România) 245 kg, 
...9. C. Chiru 235 kg. La smuls: L 
Severyn 117,5 kg — record mon
dial egalat, 2. Prohl 115 kg, 3. 
Dimitrov 115 kg... 5. Chiru 107.5 
kg... 8. Tuli 105 kg. La aruncat : 
1. Prohl 142,5 kg, 2. Severyn 
142,5 kg, 3. Dimitrov 140 kg. 4. 
Tuli 140 kg... 9. Chiru 127 kg.

în cea de-a treia zi a competi
ției. la .categoria pană, va intra 
în concurs și reprezentantul 
nostru M. Grigoraș.

Ion OCHSENFELD

atacuri reușite, obținind o a- 
plaudaU victorie la puncte.

Vasile Girgavu a reușit și el 
n frumoasă victorie la puncte 
Ia țața campionului balcanic 
de juniori Vasil Oakav (Bulga
ria). Acesta din urmă a fost 
deseori surprins de loviturile 
dure plasate de Girgavu. fund 
de câteva ori la un pas de k.o.

Luni, in prima gală. Flericri 
Ungurean* l-a învins la puncte, 
in limitele calegoriri mijlocie 
mică, pe H. Geigutf (R. T. Ger
mania).

TIMID ll$TU HIISMUI îl CIIC0IT8L EULEZ
în ultimele partide susținute 

de Andrei Dim in cadrai tur
neului fina; al Circuituhd 4* 
tenii din Artgba. desfășurat la 
Manchester, tlnăral nostru ju
cător a cîștigat In țața austria
cului R. Reininger cu 4—4, 9—8, 
II—9 și a pierdut la austraha-

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE 

CONCURENȚI! ROMÂNI PE 
LOCURI FRUNTAȘE IN TUR
NEUL DE JUDO DE LA WRO

CLAW
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

în cadrul concursului de ludo 
de la Wroclaw, sportivul român 
Iacob Codrea a ocupat locul doi 
la categoria peste 95 kg. Dintre 
ceilalți concurenți români pre- 
zențl la această competiție s-au 
mai remarcat Ion Năstâilă (60 
kg). Nicolae Constantin (65 kg) 
și Gheorghe Nache (M kg), cla
sați. de asemenea, pe locul doi 
Ia categoriile respective.

VICTORIE A ECHIPAJULUI TO
MA SI GHEORGHE SIMIONOV 

LA REGATA BRANDENBURG
BERLIN, lî (Agerpres). — La 

regata internațională de caiac- 
canoe de la Brandenburg (R. D. 
Germană), echipajul român com- 
ous din frații Toma $1 Gheorghe 
Simlonov a terminat Învingător 
In proba de canoe 2—1*0* m. cu 
timpul de 3:57.5. fiind urmat de 
Schuck-Bode (R. D. Germană) — 
3:3*.7. In proba de caiac 4—1000 m. 
echipajul român s-a situat pe 
locul trei.

i* ii iulie începe meciul
PE»TH C. R OE 5*n

MANILA. lî (Agerpres). — La 
n iulie va Începe !n orașul 
Baguio (Filipine) meciul pentru 
titlul mondial masculin de șah 
dintre actualul campion al lu
mii. marele maestru Anatoli 
Karpov. *1 șalangerul său. ma
rele maestru Victor Korcinoi. 
Conform regulamentului. învin
gător va tl declarat jucătorul 
care va câștiga primul un nu
măr de sase partide. remizele 
nefiind luate în considerație. Ar
bitru! principal al meciului va fi 
marele maestru vest-german Lot
bar Schmid.

Organizatorii medului au eo- 
■unicat eâ Anatoli Karpov ti va 
avea ca secundanți pe marii 
maestri Mihail Tal. Iurt Balașov 
st Evgbeni Vasiukov. iar Viktor 
Kortincs va beneficia de . asis
tența* marilor maestri Michael 
Steam Raymond Keene. William 
Lombardy si Oscar Panno.

noi D. Coilins cu 4—*, 1—8. 
Probn a foot câștigată de tenis- 
auaz! englez J. Pai ah. In tur
neul priori pal. Marisa Mirza 
a fart levins in sferturi de fi
nală de A. Lloyd (Anglia), ci»- 
tigătorul Întrecerii.

NOTAȚII ESTIVALE
DIN SPORTUL BRITANIC

I I
5

$

Pentru locuitorii insulei 
britanice, fotbalul nu este 
un sport de vară. Ghetele 
cu crampoane sint puse 
in cui iar „Cupa An
gliei" se odihnește si 
ea. la noua ei reședință din 
Ipswich, piuă cind balonul 
rotund isi va lua startul au
tumnal pe gazoanele engle
zești.

Deocamdată, alte preo
cupări sportive polarizează 
atenția insularilor. In prim- 
plan. desigur, cricketul... 
Acest sport de mare tradiție 
si cu specific aparte (în 
care pauzele poartă numele 
de „tea-time", ora ceaiului!) 
isi are acum vîrful de se
zon. Puternice reprezenta
tive oaspete, din țări cu 
tradiție in cricket vizitează 
Anglia, iar meciurile-test se 
inlănțuiesc timp de sase 
săptămini, pini la mijlocul 
verii. Gazdele mizează — a- 
firmă specialiștii — Pe r.oua 
lor descoperire, care se nu
mește David Grosser (21 
ani), cel mai bun „om la bă
taie" din citi a avut echi
pa Angliei de la celebrul G. 
Boycott încoace. De pe 
verzile pajiști ale cricketu- 
lui, spectatorii se vor muta 
la timp pe cele nu mai pu
țin pitorești ale marelui 
„turf", la Epsom st Ascot, 
unde cele două tradiționale 
derby-uri vor număra prin
tre partanți pe jockeul nr. 1, 
Lester Piggott, incălecind de 
data aceasta un negru armă
sar. numit „Inkerman". Sau 
vor prefera peisajul marin 
de la Weymouth si Clyde, 
unde yachturile îsi ridică 
pingele lor albe sat» colorate 
pentru a da lupta cu vin- 
tul si valurile. Dacă nu vor 
merge la Henley sau Nottin
gham, pentru vestitele rega
te ale vislasilor. Sînt. toate, 
evenimente marcate cu ma
juscule in calendarul spor
tiv. Dar mai sint si altele™ 

Spre Sloneligh se vor în
drepta arcașii pentru a-si 
încerca forța brațului și a- 
gerimea ochiului, intr-o săr
bătorească ediție a campio
natului european de tir cu 
arcul. Competiția oficială 
revir.e pe locurile unde altă
dată legendarul Robh» Hood 
făcea dovada măiestriei sale

în minuirea primei arme de 
precizie. Mult mai moderne. 
în insolit contrast, motoa
rele vor răsuna pe pistele 
asfaltate de la Isle of Man, 
Silverstone. Brands Hatch și 
Donington, anunțînd multi
plele curse de auto si moto, 
aflate în plin sezon si ele. 
Fără acompaniament „sonor" 
deosebit, cicliștii pleacă de 

■ la Glasgow spre Londra, 
intr-o importantă probă 
pe etape, la mijlocul acestei 
luni. Iar atleții, cei mai 
buni din tară si oaspeții lor 
de dincolo de mare, se vor 
regăsi în întrecere, la sflr- 
sit de iunie si inceput de 
iulie, pe cunoscutele stadi
oane 'de la White City și 
Gateshead.

Și va fi, desigur. Wimble- 
donul. in „Meca" tenismani- 
lor se va reuni, ca totdeau
na, întreaga elită a sportului 
(fost) alb. La 8 iulie ei tre
buie să decidă lupta pentru 
cele mai invidiate titluri 
certificind virtuozitatea de
plină in minuirea rachetei. 
Suporterii suedezului Bjorn 
Borg se pregătesc încrezători 
pentru a sărbători al treilea 
triumf al preferatului lor. 
Dar reintrări așteptate sînt 
si acelea ale lui Jimmy Con
nors sau Hie Năstase. ul
timul făcind un „break" in 
programul său actual — ca- 
re-i tine departe de terenu
rile tenisului de competiție 
— special pentru acest tur
neu.

Fără îndoială, nu va tre
ce neobservată această vară 
sportivă britanică. Dar de 
pe acum se vorbeșe despre 
toamna ce ii va urma, in 
care nu lipsesc punctele de 
atracție. Unul dintre aces
tea va fi apariția pe terenu
rile britanice. în septembrie, 
a rugbystilor selecționatei 
Bucurestiului. care urmează 
si susțină o serie de șapte 
intilniri amicale cu puterni
ce echipe de club din Anglia 
Si Tara Galilor. Vizita emi
sarilor rugbyului românesc 
este așteptată cu interes si 
simpatie in cercurile largi 
ale iubitorilor de sport din 
Marea Britanic, ea mareînd 
totodată cimentarea unor re
lații sportive prietenești, de 
mult intrate și ele pe făga
șul tradiției.

I
I
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între tt st M Iulie va avea 
Ioc la Budapesta campionatul 
european de polo rezervat echi
pelor de juniori, la care s-au 
Înscris 18 formații. Tragerea la 
sorți a celor 4 grupe preliminare 
a avut loc la Florența în prezen
ța delegaților Ligii europene de 
natație. iată componența celor 4 
grupe :

A : Ungaria. R. F. Germania, 
Anglia, Turcia ; B : Spania, 
U.R.S.S., România. Austria ; c : 
Iugoslavia, Suedia, Danemarca. 
Bulgaria, Polonia ; D : Italia,
Olanda. Elveția, Franța șl Ceho
slovacia.

TELEX
ATLETISM g La Moscova. Bo

ris Zalciuk a cîștigat aruncarea 
ciocanului cu 78,80 m (a doua 
performantă mondială a sezonu
lui). • La Riga, Danis Kula (în 
vîrstă de 19 ani),- elev al fostului 
recordman mondial Ianis Lusis. 
a realizat la suliță performanta 
de 80,84 m. • Cu prilejul unul 
concurs disputat la Chișinău, 
Viktor Saneev și-a făcut reintra
rea la triplusalt terminînd În
vingător cu 16,24 m. • La Byd
goszcz, spaniolul Antonio Corgos 
Ceruantes a stabilit un nou re
cord european pentru juniori la 
săritura in lungime, cu 8.05 m.

FOTBAL • Campionatul Bul
gariei a fost cîștigat la actuala 
ediție de Lokomotiv Sofia (42 de 
puncte în 30 de meciuri). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia — 41 p șl Levski Spartak 
Sofia — 38 p. • La Melbourne: 
Grecia — Australia 2—1 (0—0).
• Luni la Pekin, în prezența a 
peste 80 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul dintre selecțio
nata R.P. Chineze și echipa ita
liană Internazlonale Milano, în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (1—1). în continuarea 
turneului, echipa italiană va în- 
tllnj miercuri la Pekin o selec
ționată a orașului.

GIMNASTICA • La Varna s-au 
încheiat întrecerile trofeului „Ni
sipurile de aur". Concursul fe
minin a fost cîștigat de ameri
canca Margaret Frederick cu 
74,30 p„ iar la masculin bulgarul 
Stoian Delcev cu 111,75 p.

VOLEI • In turneul pe care-1 
întreprinde în Japonia, echipa 
masculină a R.P. Chineze a sus
ținut un joc amical la Miyazaki 
cu selecționata niponă. Voleiba
liștii chinezi au obtinut victoria 
cu 3—0.

r.f.q.

acestei 
i ora 

(ora 18,45

PROGRAMUL ;

MECIURILOR
GRUPA A 

Miercuri 14 luate
• Buenos Aires: ITALIA

• Cordoba : AUSTRIA — 
OLANDA

Duminică 19 iunie
• Buenos Aires : ITALIA

— AUSTRIA
• Cordoba : 

OLANDA
Miercuri 21 iunie

• Buenos Aires : ITALIA
— OLANDA
• Cordoba : R.F.G. — 

AUSTRIA
Toate meciurile 1 

grupe vor începe la 
13,45. ora locală 
în România).

GRUPA 
Miercuri 14

B 
iunie

• Rosario : POLONIA — 
ARGENTINA (ora 19,15 în 
Argentina.; ora 0,15 în 
România)
• Mendoza : BRAZILIA

— PERU (16,45/21,45)
Duminică 18 iunie

• Mendoza : POLONIA
— PERU (16,45/21,45)

• Rosario : *
— BRAZILIA

Miercuri
• Mendoza :

— BRAZILIA
• Rosario :

— PERU (19,15/0,15)

ARGENTINA 
(19,15/0,15) 
21 iunie

POLONIA 
(16,45/21.45) 

ARGENTINA

CONFIGURAȚIA CELOR DOUĂ GRUPE PUSĂ ÎN DISCUȚIE
dinAbia Încheiate întrecerile___

grupele preliminare ale turneu
lui final șl o problemă foarte 
Importantă se punea in fata co
misiei de organizare : în ce gru
pă vor juca Brazilia și Austria T 
Conform celor anunțate de agen
țiile de presă în urma rezultate
lor de sîmbătă șl duminică, se
riile semifinale au următoarea 
alcătuir» :

A — Italia, R. F. Germania, 
Austria, Olanda

R.

B — Argentina, Polonia, Bra
zilia. Peru.

Dar delegația Braziliei conside-

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBALCELE OPT ECHIPE
BUENOS AIMS. U (pria te

lex). Așadar, prehmtnarate an 
deas : Europe se desparte de A- 
mertea Laănâ ta taxa a doua, eu- 
ropecu gruplndu-se la seria A. 
Italia. Rf-G, Austria șl Olanda, 
și turn‘țind na „cal trotea* (Po
lonia) la grupa 3 ce Argentina, 
Brazilia șl Peru. Această depar
tajare bizară l-a făcut pe croni
carul italian G. Turnai să excla
me : ..Bine, dar tn aceste eopdițfi 
ara putea pleca ta Europa pentru 
19 zile. Un med Ralia — R.F.G. 
la Amsterdam sau Olanda — 
Austria la Roma sau Italia — 
Olanda la MOncbeu ar umple 
stadioanele, ceea ce na va fi ca
zul aid, unde River Plate nu se 
va umple, chiar dacă se păstrea
ză, poate. amintirea medului 
Italia — R.F.G. de pe Azteca me
xicană din 1979*. Numai echipele 
sud-americane atrag foarte multi 
spectatori.

Cum s-a produs această ciuda
tă departajare I Ea se datorează 
faptului câ absolut toți cd patru 
favorit! al grupelor s-au clasat 
pe locul n. Unii pentru eâ nu 
au putut ; cazul Argentinei și al 
Braziliei, aceasta din urmă cali
ficată la POK>U. Alții pentru că 
așa an vrut. Afirmația este vala
bilă mal ale3 pentru echipa lui 
Schăn care, spun toți aid. s-a 
sustras grupei cu Argentina, du

multe

ceea 
lor

ra că trebuie să se facă tragere 
la sorți, prevalindu-se de con
tradicția existentă în articolul 
24 al Regulamentului F.I.F.A. de 
disputare a C.M. Despre ce este 
vorba 1 In alineatul 5 se spune 
că „dacă două sau mai 
echipe din aceeași grupă obțin 
un număr egal de puncte, 
ce va decide In clasificarea 
va fi diferența de goluri". Aline
atul 6 completează : „dacă dife
rența de goluri între două sau 
mal multe echipe este aceeași, 
formația care va marca mai mul
te goluri va fi declarată învin
gătoare. Dacă echipele in chestiu
ne au marcat același număr de 

pâ un 9—0 eu Tunisia, un fel de 
șah etern. Schon avea să explice 
apoi această contra-performanță 
prin Jocul bun al tunisienilor, ex
celent pregătiți de antrenorul 
ChetaU. care a învățat multe la 
școala din K61n pe care a absol
vit-o, dar explicația nu este su- 
flcientâ pentru că acest 0—0 vi
ne după acel 9—9 de salon din 
meciul cu Polonia, convenabil, la 
ora H. ambelor echipe.

Lâsind deoparte aceste mișcări 
tactice care fac parte, din păcate, 
din uriașul angrenaj al fotbalu
lui, aă menționăm că singura e- 
chlpă eu șase puncte cîștigate 
este Italia, ea fiind șl singura 
formație care și-a cucerit drep
tul de a juca toate meciurile pe 
frumosul stadion River Plate. A- 
propo de acest stadion... In anul 
1959. River Plate l-a vindut pe 
Omar Slvori lui Juventus Torino. 
Cu banii rezultat! din transfer. 
River a construit aripa dinspre 
estuar a tribunei, unde se află 
și impozanta masă a presef cu 
cele 1519 locuri ale sale, prevă
zute eu pupitre și lampioane. Ei 
bine, după aproape 20 de ani, Ju
ventus Torino vine la Buenos Ai
res pentru a juca, sub culorile 
Italiei, in fața tribunei pe care a 
construit-o, in fond, marele ta
lent al lui Omar Slvori.

Italia este o calificată deosebit 

goluri, clștigătoarea va fi desem
nată prin tragere la sorti**. In 
sflrșlt, alineatul 7 stabilește ur
mătoarele : „dacă cele două echi
pe clasate primele Intr-o grupă 
au același număr de puncte șl 
aceeași diferență de goluri, tra
gerea la sorți va determina care 
dintre ele va fi pe locul 1 și care 
pe al doilea". Acest ultim para
graf vine In contradicție cu pre
cedentul șl, așa cum a declarat 
H. Neuberger, președintele Co
misiei de organizare a F.I.F.A.. 
urma să se la o hotărlre. Șl F.I.F.A. 
a decis păstrarea alcătuirii iniția
le a grupelor semifinale, renun- 
țlnd la tragerea la sorti.

meciul ei 
Germania, 

din finalla-

calificarea

de merituoasă, deși don Helenlo 
Herrera, redevenind ironic, sus
ține acum că Italia lui Bearzot a 
avut șansa de a juca cu Franța 
fără Bathenay, eu Ungaria fărâ 
Toroczik și Nylassi șl cu Argen
tina fără Luque. Cert este că Ita
lia a jucat nțult peste cota care 
o avea la start șl că 
de miercuri, cu R.F. 
poate decide pe una 
tele Mundlalului.

Două vorbe despre 
in extremis a Braziliei. Este evi
dent că Brazilia a jucat cu cel 
puțin o clasă peste nivelul la
mentabilului ei med cu Spania, 
dar nu e mai puțin adevărat că 
Austria a evoluat ca un partener 
dezinteresat, iar portarul Konci- 
11a aproape că șl-a tras mllnile 
spre piept la șutul lui Roberta, 
Șl pentru că veni vorba de Ro
berto să amintim că el a fost 
impus în echipă de federația bra
ziliană, care i-a oferit această al
ternativă antrenorului Coutinho, 
în schimbul menținerii locului 
său de conducător tehnic al echi
pei. Un loc in care, după cum 
vedeți, antrenorul are un vot 
doar consultativ șl nu unul deli
berativ. Un cuvînt de regret pen
tru eliminarea Franței, una din
tre echipele cele mai Interesante 
ale Mundlalului și pentru elimi
narea Spaniei, care a făcut un 
excelent joc cu Suedia în spe
ranța că Austria se va bate cu 
ardoarea din primele jocuri In 
medul cu Brazilia. De asemenea, 
regretul că Scoția a tratat super
ficial meciul cu Iranul, pentru a 
fi eliminată după victoria împo
triva Olândel, căreia îi este su
perioară în momentul de față.

Mundialul continuă. Sîmbătă 
spre duminică, deși credeam că 
vom avea o noapte mal calmă. 
Argentina fiind învinsă de Italia, 
am avut surpriza unui spectacol 
fără precedent. Zecile de mii de 
portneros au cîntat pînă în zori. 
Trăiam parcă una din nopțile de 
sabat ale Spaniei medievale șl 
dezlănțuirea măștilor din stră
vechiul teatru italian. Erau. în 
fond, Spania șl Italia laolaltă, 
sub culorile alb-albastre ale Ar
gentina.

loan CHIRILA
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