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PENTRU NOUA CAMPIOANA DE HANDBAL MASCULIN
MISIUNEA DE MARE RĂSPUNDERE ÎNCEPE ACUM

pus de antrenor și — culmea ! 
— au fost si oameni care i-au

Dinamo București iși savu
rează acum succesul pe deplin 
meritat în cea de a XX-a edi
ție a campionatului masculin 
de handbal. Divizia A. Dina- 
moviștii au ciștigat primele 8 
ediții ale întrecerii naționale 
— între anii 1953—1966 —, apoi 
au predat ștafeta echipei Steaua, 
pentru ca acum s-o preia de 
la același valoros partener de

a fost atît de mare, de „tină* 
sint și steliștii care au format, 
timp de mai bine de un de
ceniu, o echipă in adevăratul 
înțeles al cuvintului, cu ve
dete de 24 de carate, de vină 
sint insă și dinamoviștii care, 
multă vreme, n-au înțeles că 
numai o muncă fără preget li 
poate apropia valoric de cele
bra formație a handbalului in-

aprobat Probabil că abia acum 
au reușit să Înțeleagă că altfel 
nu se putea, nid dacă aștep
tarea s-ar fi prelungit 100 de 
ani. Și s-ar putea ca nu ramai 
perspectiva să-i fi făcut pe u- 
nii să înțeleagă. Un ajutor real 
a fost pentru lotul dmamovist 
apariția .noului val*, a cărui 
principală dorință a fost afir
marea. Din această concurentă 
s-a născut — credem noi — 
și rîvna și acceptarea conștientă 
a unui volum mărit de muncă 
a unei intensități sporite. Ală
turi de oameni cu vechi state 
de serviciu șl cu bogat palma
res irterr ațineai — Comei 
Pena. Ghiu Lieu, Mircea Ștef.

Hristncbe NAUM

(Contiakgre in pcj 2—3)

Punctul forte al dinamoviftilor ; apărarea. Paizan iî bla-Viri pe
Cheli, iar Licu este atent la manevra lt»i Tudosie. In poartă.

Cornel Penu. jucătorul nr. 1 al campionilor
Foto : Dragoș NEAGLr

întrecere. Ce a decis întrerupe
rea șirului de victorii, la al
cătuirea căruia puseseră umă
rul Gruia — Oțelea și Gațu — 
Birialan ?

La Dinamo București lucru
rile sînt — nu numai în apa
rență — clare. Oprea Vlase nu 
s-a împăcat nici o clipă din 
acei lungi 11 ani cu ideea că 
se află în „plasa" campionilor. 
Și dacă perioada de așteptare

a!temațional care a fort și 
poate fi Steaua. Abia cînd au 
consimțit in corpore la sacri
ficii, la un travaliu intens, non
stop, au ajuns să alcătuiască 
echipa visată noapte de noapte 
de antrenorul emerit ~ 
Vlase. Nu o dată i-am 
cu ani in urmă, pe unii 
jucătorii echipei, astăzi 
pioană, plingindu-se de 
mul prea sever de muncă im-

Oprea 
aunt, 
dintre 
cam- 
regi-

AL
Un

T. DINU-N. POPA. MECIUL-VEDETĂ
GALEI BUCURESTENE

J

bogat program cu
intenția vădită de a treceCu 

cit mai curînd la redresarea si
tuației neplăcute — evidențiată 
de campionatele mondiale de la 
Belgrad — Federația română 
de box a luat măsura de a 
organiza, începînd încă din a- 
ceastă lună, o serie de turnee 
de verificare, menite să faci
liteze depistarea unor noi e- 
lemente de valoare care ar me
rita să fie incluse în loturile 
de perspectivă — ținînd seama 
de faptul că îif 1979 se dispută 
campionatele 
Koln), iar în 
olimpic de la

Primul din 
(care vor mai 
șov, Hunedoara, Zalău și Piatra 
Neamț) debutează azi, la Bucu
rești, fa» parcul sportiv Dinamo. 
Se vor întilni (cu mici ex
cepții) cei mai buni pugiliștl 
seniori din Capitală, 
cîțiva din totalul de 91 
înscriși la acest inedit 
estival bucureștean : 
Constantin (semimuscă), .
Băiatu, Nicoîae Șeitan (muscă), 
Teodor Dinu, Nicu Popa, Du
mitru Cipere (cocoș), Mihai 
Ploieșteanu (pană), Haralambie 
Sultan (semiușoară), Carol Haj- 
nal, Gh. Bacriș, M. Stamatescu 
(ușoară). Ion Vladimir, Ion Bu
dușan, Ilie Costin (semimijlo- 
cie), Vasile Cicu, Marcel Sirba 
(mijlocie mică), Valentin Si- 
laghi, Constantin Ghiță (mijlo
cie), Georgică Donici, Dumitru 
Vălcanu (semigrea), Valentin 
Vrînceanu, Ion Cernat (grea). 
Cu asemenea nume pe i " 
fără îndoială putem sconta 
gale de mare atracție.

Programul prevede gale 
zilele de marți 20, miercuri 
și joi 22 iunie, de la orele 
fie pe terenul de handbal, 
în funcție de vreme'

europene (la 
1980 — turneul 
Moscova.
aceste turnee 

avea loc la Bra

Iată 
boxeri 
turneu 
Marcel 
Ștefan

afiș, 
i pe

in
21
17. 
fie 

in sala

DE AZI, LA DINAMO
multe capete de afiș

După o zi de pauză. 
24 iunie, tot de la o- 
de astă dată pe te-

Dinamo, 
simbătâ 
rele 17, 
renul Steaua (de lingă hipo
dromul din Calea Plevnei sau 
în sala clubului militar), va a- 
vea loc ultima gală.

Pe afișul galelor figurează 
meciuri-vedetă : Teodor Dinu — 
Nicu Popa (marți). Carol Haj- 
nal — Mihai Stamatescu 
(miercuri), Ion Budușan — 
Mihai Teofil (joi), Marcel Sirba 
— Vasile Cicu și Valentin 
Vrînceanu — Nlcolae Grigore 
(sîmbătă).

în finala nr. 40 a Cupei României ia fotbal

0 SPECIALISTĂ ÎN DEVENIRE
(Universitatea Craiova)

ȘI 0 APARIȚIE INEDITĂ
(Olimpia Satu-Mare)

3of, Capitala va găzdui, con
form tradiției, finala „Cupei 
României*, la fotbal. Întrecere 
care s-a desfășurat, la a 40-a 
ediție, sub genericul marii com
petiții naționale. „Deciada*. Au 
ajuns In ultimul meci al edi
ției 1977*78. cel care va de
semna pe ciștigătoarea trofeu
lui. Universitatea Craiova — 
actuala posesoare a cupei — 
și Olimpia Satu Mare. Prin 
urmare. o prezență oarecum 
așteptata — aceea a formației 
din Bănie — și alta mai puțin 
previzibilă, aceea a clubului 
sătmărean, pentru prima oară in 
activitatea sa in finala celei de 
a doua întreceri a fotbalului 
nostru. Subitruerr. deci, pe de 
o parte, seriozitatea și insis- 
leața eu care U ni versitaiea 
Craiova a e» oltul și in această 
ediție. darnica să-și creeze 
chiar • .specialitate de forma
ție de cupă*, așa cum — de-a 
lungul anilor — și-o asigura
seră Rapidul van Steaua. Pe 
de alta, trebuie să remarcăm 
ambiția Olimpiei Satu Mare, m 
aut mai demnă de subliniat eu 
cit. ia paralel, ea a avut des
tule dificultăți in campionat ; 
exemplul ei demonstrează că 
se pot aborda cu egală preocu
pare și reușită ambele compe
tiții.

Chera cuvinte despre semi
finalele de duminică.

La București (devenit mal 
mult gazdă pentru alte forma
ții, pentru că, așa cum consta
tăm cu surprindere, echipele 
bucureștene au cam început să 
dispară din fazele finale ale 
cupei), Universitatea Craiova a 
trecut, conform previziunilor, de 
Politehnica Iași care i-a opus 
o oarecare rezistență, și i-a 
creat unele probleme doar în 
primul sfert de oră. Mai de
parte, craiovenii, impulsionați 
de dorința lor de a juca a 
doua finală consecutivă, s-au 
impus și și-au asigurat dife
rența necesară unei victorii fără 
emoții. Sperăm insă că nivelul 
valoric și spectacular al jocu
lui Universității să fie altul, in 
finală, mai cu seamă că deți
nătoarea trofeului beneficiază 
de întreg lotul, un lot valoros, 
cu reale disponibilități.

La Sibiu, victoria a revenit 
formației cu șansa a doua, O- 
limpia Satu Mare, după prelun
giri și o partidă mai animată 
spre finalul ei. Argumentele a- 
parțin. in primul rînd, forma
ției din Satu Mare, care a știut 
să fructifice buna sa perioadă 
din startul prelungirilor, după 
ce. dealtfel, manifestase supe
rioritate pe întreg parcursul
partidei. Nu este insă mai pu-

(Continuare in pag. 2—3)

Atlefii }i antrenorii lor au rămas datori

CANTITATE FĂRĂ CALITATE ÎN ETAPA A R a A „CUPEI ROMÂNIEI"!

ed

iți.

un

32 de con- 
avut rezul- 
2330 m U 
m la greu-

că prezentind asemenea atleți 
ei și-au prezentat, de fapt, 
propria lor muncă !... Iată de 
ce, subscriem la intervenția ho
tă rită a secretarului F.R.A., 
Gheorghe Zimbreșteanu care, 
la ședința tehnică premergă
toare întrecerilor, a decis mo
dificarea regulamentului com
petiției, impunînd prevederea

Romeo VILARA 
Vladimir MORARII

(Continuare tn pag. 2—3$“

Constănțeanca Maria Samungi este revelația acestui an in cursele 
de viteză Foto : Peter NAGY, Cluj-Napoca

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA A DAT NOI DIMENSIUNI 
SI NOI ÎMPLINIRI TRADIȚIILOR SPORTIVE

Zonă geografică de mare fru
musețe, cu oameni harnici, auto
rii unor frumoase rezultate în 
toate sectoarele vieții economi- 
co-sociale, județul Mureș se 
face remarcat și prin activitatea 
sportivă care se bucură pe 
aceste meleaguri de o atenție 
deosebită.

Continuînd ancheta ziarului 
nostru, ne-am adresat tovarășu
lui Eugen Trimbițaș, șeful sec
ției de propagandă a Comitetu
lui județean Mureș al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S.. rugîndu-1 
să răspundă Ia întrebările pri
vind activitatea sportivă de 
masă din județul Mureș.

— La unele finale ale com
petiției naționale „Daciada* 
sportivii mureșeni s-au aflat 
printre fruntași, unii dintre 
ei cucerind titlurile de cam
pioni. Rezultă, deci, că areas-

MUREȘENE
sas

« T T »
acțiune prioritară in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive

AZI, JUDEȚUL MUREȘ
tă mare întrecere a avut o 
influență fericită asupra în
tregii activități sportive...

— Această amplă 
festare sportivă, < 
din inițiativa 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, a 
evidențiat și în județul nostru 
noi posibilități de atragere a 
tineretului, a tuturor oamenilor

mani- 
organizată 

tovarășului

muncii la practicarea exerciții- 
lor fizice și sportului. Ca pretu
tindeni în țară, in activitatea 
sportivă de masă au existat și 
la noi unele rezultate bune in 
anii trecuți, dar „Daciada" a 
amplificat, a dat noi dimensiuni 
întregii activități din județ. 
Comparativ cu anii precedenți, 
există un interes mult crescut 
pentru găsirea celor mai bune

soluții în vederea lărgirii sferei 
de cuprindere a cetățenilor la 
practicarea sportului, pentru di
versificarea formelor acestei ac
tivități în întreprinderi, institu-. 
ții, școli și la sate. Semnificativ 
este în acest sens faptul că 
printr-o mai bună organizare a 
campionatului asociațiilor spor
tive, a cupelor pe ramuri de 
producție, a duminicilor cultu
ral-sportive, a altor manifestări 
cu caracter mixt, la prima edi
ție a „Daciadei" au participat 
peste 180 000 de tineri și oameni 
ai muncii din județul nostru, 
români, maghiari și de alte na
ționalități. înfrățiți în muncă și 
sport, ca în întreaga lor viață. 
Făcînd un scurt bilanț, putem

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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ECHIPELE DE ATLETISM ALE JUDEȚELOR BRAȘOV Șl 
DOLJ CONDUC IN GRUPA B A „CUPEI ROMÂNIEI"

CONCURSURI DE TIR

Cele mai bune rezultate din ca
drul grupei B (seria I) a „Cu
pei României" desfășurată pe Sta
dionul Republicii : feminin : 400 
m : Flța Lovin (Galați) 54,4, ...3. 
Sica Bunea (Brăila) 55,8 (junioa
ră), 800 m : Antoaneta Iacob 
(Comb. București) 2:07,0 ; 1 500 m: 
Iacob 4:19,0 ; lungime : Margare
ta Fodor (Brăila) 6,25 m ; mascu
lin : 110 mg : Marcel Bogdan 
(C.S.Ș. atletism) 14,7 ; 400 mg :
Dorin Melinte (Suceava) 53,6 ; 10 
km marș : Ștefan loniță (Praho
va) 44:42,2 ; înălțime : Alexandru 
Papi (Brașov) 2,08 m, Andrei So- 
ran (Comb. Buc.) 2,08 m ; greu
tate : Sorin Tirichiță (C.S.S. atle
tism) 16,73 m ; disc : Zoltan He- 
geduș (Brașov) 56,26 m. Clasa
mentul etapei : 1. Brașov 233 p,
2. C.S.Ș. atletism București 219 p,
3. Bacău 146 p, 4. Brăila 130 p. 
5. Combinata București 99 p, 6. 
Galati 74 p, 7. Suceava 71 p, 8—9 
Neamț și Prahova 62 p. Clasa
ment după două etape : 1. Brașov 
435 p. 2. C.S.Ș. atletism 263 p, 3. 
Bacău 212 p, 4. Combinata Bucu
rești 207 p, 5. Brăila 190 p, 6. Ga

lați 162 p, 7. Suceava 147 p, 8. 
Neamț 140 p, 9. Prahova 122 p.

La Tg. Mureș, în seria a U-a a 
grupei B, întrecerile au fost do
minate de reprezentativa județu
lui Dolj. Cele mai bune rezulta
te : feminin : 100 m : Lucia Ne- 
govan (Mureș) 12,0 ; 100 mg : Ele
na Aflcrii (Hunedoara) 13,9 ; Înăl
țime : Renate Schadt (Timiș) 1,72 
m ; 1500 m : Georgeta Gazibara 
(Timiș) și Maria Radu (Dolj) 
4:17,6 ; masculin : 100 m : Cons
tantin Ivan (Sibiu) 10,4 ; 200 m : 
Ivan 21,5 ; lungime : Marin Geor
gescu (Dolj) 7,28 m ; suliță: Oc
tavian Șandru (Timiș) 72,36 m. 
Clasamentul etapei : L Dolj 338 p, 
2. Timiș 217,5 p, 3. Maramureș
158.5 p, 4. Caraș-Severin 132 p, 
5. Sibiu 130 p. 6. Bihor 103 p. 7. 
Mureș 98 p, 8. Arad 92 p, 9. Hu
nedoara 50 p. Clasament după 
două etape : 1. Dolj 540 p, 2. Ti
miș 351,5 p, 3. Bihor 212 p, 4. Ca
raș-Severin 201 p. 5. Maramureș
191.5 p. 8. Sibiu 179 p, 7. Mureș 
143 p, 8. Arad 133 p, 9. Hunedoara 
91 p. (C. Alba — coresp.).

La București, pe poligonul Di
namo, s-a desfășurat campionatul 
de tir al municipiului București, 
etapa a treia. La întreceri au par
ticipat o seamă de tineri trăgă
tori de valoare, mulți din lotul 
olimpic B, de la cluburile Steaua, 
Dinamo, Olimpia, Metalul, LE.F.S., 
Cutezătorii, CU5.Ș. 1. Cu acest pri
lej, au fost obținute cîteva re
zultate de valoare. Printre acestea 
menționăm, în primul rând, cifra 
de 595 p realizată la pușcă stan
dard 60 f.c. de juniorul I Nicu Gu- 
ran de la clubul Olimpia, elev al 
antrenorului Vladimir Eckert. 
Această performanță este cea mai 
bună înregistrată la categoria ju
niorilor în acest an. Aceeași probă 
a revenit, la junioare II. Roxanei 
Lămășanu, tot de la Olimpia, cu 
590 p. Adrian Monea (Cutezătorii) 
a cîștigat întrecerea juniorilor II 
cu 583 p, Gabriel Cristache (Dina

mo) a reușit 575 p la pistol stan
dard juniori I, cifră care se si
tuează la două puncte de recordul 
«rațional. Tot în rîndul perfor
manțelor meritorii se situează cele 
590 p, înregistrate de Marin Ga
briel (Dinamo) în proba de pis
tol viteză. La pușcă standard 3X20 
f s-a impus Adrian Mitroi (O- 
iimpia) cu 555 p.

★
în cadrul unei întâlniri de tir 

cu arcul care a reunit, la Iași, 
echipele reprezentative ale R.P. 
Chineze și României (la întreceri 
a participat și o echipă locală 
C.S.M. Iași), au participat 24 de 
concurenți. Atît la seniori cît și 
la senioare, victoriile au revenit 
sportivilor oaspeți : la băieți s-a 
impus Chi-Chan-nin cu 1 195 p, 
iar la fete a cîștigat Sun-Dhu- 
dien cu 1 229 p. (Alexandru NOUR 
— coresp.)

NAVOMODELISMUL MECANIC ȘI-A DESEMNAT 
CAMPIONII

Federația de specialitate a 
alcătuit regulamentul recent 
încheiatului campionat național 
de baschet, stipulând, între al
tele, ca, la turneul final, primele 
patru echipe să aibă în com
ponență cel puțin 3 jucători 
cu o înălțime mai mare de 2 
metri, obligație pe care I.C.E.D.» 
a patra clasată, nu 
a putut-o îi 
și a fost 
din turneul 
Universitatea 
fost însă 
că a respectat 
văzute de J 
să vedem in ce mod ! Dintre 
cei trei baschetbaliști clujeni, 
doar Marius Crăciun este „au
tentic* al formației diviziona
re A, ceilalți doi fiind promo
vați abia cu ocazia ultime
lor partide, de la București, 
Traian Trif, o tinără speranță a 
baschetului nostru, membru al 
lotului republican de tineret, și 
Ion Marian, participant la mai 
multi stagii de pregătire a ju- 
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CLARIFICĂRI IMPORTANTE IN DIVIZIA A LA BASCHET (f)
Meciurile etapelor a 18-a, a 19-a 

și a 20-a, desfășurate in decurs de 
numai opt zile, au clarificat, în 
clasamentul Diviziei A la bas
chet feminin, situația a trei echi
pe : Rapid, virtual calificată în 
turneul final, C.S.Ș. Ploiești și 
C.S.U. Galați, retrogradate în Di
vizia B. In schimb, continuă dis
puta pentru celelalte trei locuri 
care aduc calificarea în turneul 
final al competiției, cele mai 
mari șanse avlndu-le I.E.F4S.- 
Lic. 2, Mobila, CIuj-Napoca
și Crișul, între care se va deci
de. Să amintim, însă, că parti
ciparea la onorantul turneu final 
este condiționată de îndeplinirea 
a două importante obligații : pre
zența în lotul fiecărei echipe a 
trei jucătoare de 1,80 m și trece
rea, de către toate componentele 
formațiilor, a probelor și norme
lor de control.

parte, între 27 iunie și 1 iulie, la 
cursul organizat de federație în 
scopul actualizării concepției de 
pregătire și de joc. Apreciem 
acțiunea ca deosebit de bine
venită în condițiile stadiului ac
tual al baschetului din țara noas
tră față de cel practicat pe plan 
internațional.
• Au încetat din viață, în ur

ma unui tragic accident de cir
culație, Luiza Teodorescu-Tal și 
Constantin Teodorescu, ambii de 
la Rapid București.

Clasamentul la zi :
1. RAPID 40 33 7 3200-2678 73
2. I.E.F.S.-L. 2 40 28 12 3222-2855 68
3. Mobila 40 26 14 3462-3101 66
4. „U* Cluj-N. 40 28 12 3045-2759 65
5. Polit. Buc. 40 23 17 2965-2730 63
6. Crișul 38 23 15 2762-2490 61
7. Olimpia 40 20 20 2961-2897 60
8. Univ. Tim. 40 17 23 3085 3160 57
9. Progresul 38 19 19 2670-2686 57

10. Voința Bv. 40 13 27 2959-3123 53
11. C.S.Ș. PI. 40 5 35 2562-3557 45
12. C.S.U. Gal. 40 3 37 2439-3346 43

• Antrenorii 
vizia școlară

echipelor din Di- 
și de juniori Iau

SELECȚIONATA DE BOX 
CONSTANȚEANĂ 

IN TURNEU
Selecționata de box a județului 

Constanța, alcătuită în special din 
sportivi de la Farul, a întreprins 
zilele trecute un turneu de cinci 
meciuri In R. F. Germania și 
R. D. Germană. In R.F.G., elevii 
antrenorului Adrian Teodorescu 
au susținut trei întîlniri : în loca
litatea Uetersen au terminat la 
egalitate (10—10) cu selecționata 
locală ; la Flensburg au fost în
vinși cu 9—10, iar la Husum au 
obținut o victorie la scor — 12—2. 
In R.D.G., evoluînd la Eberswalde 
și Berlin, selecționata constănțea- 
nă a cîștigat primul meci cu 10—8 
și a cedat in cel de-al doilea cu 
6—10.

PETROȘANI, 19 (prin telefon). 
La baza secției de navomodele a 
clubului sportiv Jiul din Petroșani 
au avut loc întrecerile finale ale 
campionatului republican de na
vomodele mecanice. Ediția din 
acest an a competiției s-a bucu
rat de o participare record, pre
cum și de o calitate tehnică mult 
îmbunătățită a modelelor. Pentru 
stabilirea campionilor cei 140 de 
concurenți — seniori și juniori, 
reprezentând 26 asociații și clu
buri sportive din 14 județe ale 
țării — au făcut aproape 500 de 
lansări la apă. Din păcate, timpul 
ploios, cu rafale puternice de vînt, 
a împiedicat evoluția normală a 
minivaporașelor. S-a concurat la 
18 clase.
Iată campionii, individual, B. I se

niori: Sorin Pirloagă (Energeticia- 
nul București); EH seniori: Adal
bert Muneran (Voința Arad); juni
ori : Alexandru Ghețu (Cetatea 
Giurgiu); EK seniori: Ivan Cioban 
(Voința Arad) ; juniori : Ștefan 
Ghețu (Cetatea Giurgiu) ; EX se
niori : Nicu Mitu (C.S.U. Galați); 
•juniori: Lică Epure (Liceul mari
nă Galați). La clasele FII kg, 
F 1 peste 1 kg, F 3 E, F 3 V

titlurile la seniori au fost câștiga
te de Frederic Csar (Jiul Petro
șani). F 2 A seniori — Helmuth 
Orban (Mecanica Timișoara). Pe 
echipe : Teleghidate, seniori :
Jiul Petroșani, Glisoare, seniori și 
juniori: Jiul Petroșani. Propulsate, 
seniori: Voința Oradea. Juniori : 
Sport Club Bacău. La celelalte 
clase s-au făcut clasamente fără 
a se acorda însă titlurile de cam
pioni, probele respective neîntru
nind numărul reglementar de 
cinci concurenți. (Staicu BALOI, 
coresp.).

La rugby
C.S.Ș. LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI - LOKOMO
TIV LEIPZIG 55-6 (31-3)
In continuarea turneului pe care 

echipa de rugby Lokomotiv Leip
zig (din prima divizie de seniori 
a R.D.G.) îl întreprinde în țara 
noastră, luni după-amiază, pe 
stadionul Giulești, ea a întflnit 
formația C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești în fața căreia a cedat la un 
scor categoric : 55—6 (31—3).

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV - 
„CUPA PRIETENIEI"

STEAUA A CÎȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI" LA CĂLĂRIE
în orașul Rădăuți, la baza hi

pică a hergheliei din localitate, 
s-au desfășurat, timp de trei zile, 
întrecerile din cadrul „Cupei Fe
derației* la călărie (obstacole), 
la care au participat Steaua, 
C.S.M. Iași, Petrolul Ploiești, Ve
nus Mangalia și Bucovina Rădă
uți. Deși s-au desfășurat pe o 
vreme nefavorabilă — ploaie 
persistentă, vînt. frig — sportivii 
au avut o evoluție bună, apre
ciată de numerosul public ră- 
dăuțean. In urma adiționării 
punctelor, trofeul a revenit for
mației Steaua.

Iată rezultatele înregistrate :
Categoria semiușoară (după ba

raj) : 1. Mihai Silvestru (Stea
ua) cu Nehoi 0 p (36,0 s), 2. 
Mihai Paliciuc (Bucovina) eu 
Frunza 0 p (36,8 s), 3. Petru 
Ciobanu (C.S.M. Iași) cu Razbec 
% p :

Categoria semiușoară (parcurs 
american) : 1. Mihai Silvestru
cu Nehoi 26 p, 2. Vasile Tudor 
(Steaua) cu Medalion 24 p (77,3 s), 
3. Oliviu Delescu (C.S.M. Iași) 
cu Razbec 24 p (80 s) ;

Categoria ușoară : 1. Florin
Georgescu (Petrolul) cu Bicaz 
0 p (79,2 s), 2. Gioconda Pînza- 
ru (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 0 p 
(79,8 s), 3. Gheorghe Ene (Venus) 
cu Matroz 0 p (84 s) ;

Categoria mijlocie (dificultate 
progresivă): 1. Gheorghe Ene
cu Strident SG p, 2. Mihai Sil
vestru cu Escalop 31 p (77,3 s), 
3. Sorin Ionescu (Steaua) cu 
Farmec 31 p (79,2 s) ;

Echipe : 1. Steaua 4 p, 2. 
C.S.M. Iași 23V4 p, 3. Bucovina 
WVi p.

CLASAMENT GENERAL : 1.
Steaua 281 p, 2. C.S.M. Iași 181 
p, 3. Venus Mangalia 139 p.

L MÎNDRESCU, coresp.

în Delta Dunării, la Crișan pe ca
nalul Dunărea Veche, s-a desfășu
rat zilele trecute tradiționalul con
curs internațional de pescuit spor
tiv, „Cupa prieteniei*, aflat la cea 
de a XlV-a ediție. Primul loc pe 
echipe a revenit pescarilor spor
tivi din R. D. Germană care au 
totalizat 14 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Româ
nia I 15 p și, respectiv, Ungaria 19. 
Iată și clasamentul individual : 1. 
Alexei Milian (U.R.S.S.) 4497 p,
2. Jurgens Medge (R.D.G.) 3G12 p 
— câștigătorul ediției de anul tre
cut, 3. Victor Stoica (România II) 
2734 p, 4. Ion Barbălată (Româ
nia I) 2362 p, 5. Gheorghe Timo- 
leon (România I) 2074 p.

★
O VESTE BUNĂ PENTRU PES

CARII SPORTIVI ! începînd de azi 
este din nou permis pescuitul în 
apele de șes și colinare în în
treaga țară. In această perioadă 
se pescuiește cu rezultate bune...

teoretic, la speciile de pești paș
nici, în special, caras, crap, ro- 
șioară — în bălți, mreană, oblete 
și scobar — în apele curgătoare. 
In Dunăre, datorită nivelului foar
te mare al apei, nu se prinde a- 
proape nimic.

TRADIȚIILE
(Urmare din pag. 1)

CONCURS MOTOCICLIST DE VITEZA LA REȘIȚA
Reșița a găzduit zilele trecute 

prima etapă a campionatului re
publican de motociclism viteză 
pe circuit. întrecerea, desfășurată 
pe un traseu din cartierul Lunca 
Pomostului și urmărită de circa 
10 000 de spectatori, a fost de un 
bun nivel tehnic. Remarcabil apa
re faptul că la această etapă au 
participat 150 de alergători din 15 
orașe — număr record. ReziV.tate 
tehnice — clasa 50 cmc, începă
tori : 1. Eduard Schultz (C. M.

București) ; cl. 50 cmc. seniori : 
L Laszlo Ferenczi (Voința Ora
dea) ; cl. 125 cmc : 1. Cornel Bo- 
boescu (C.S.M. Reșița); cl. 175 
cmc : 1. Ionel Pascotă (Progresul 
Timișoara) ; cl. 250 cmc : L Vic
tor Attila (Voința Oradea) ; pînă 
la 500 cmc : 1. Peter Lukacs (St. 
roșu — Brașov) ; cl. ataș : 1. H. 
Pankratz — H. Dovids (Voința 
Sibiu).

Doru GLAVAN, coresp.

ASTAZI, START IN PROBA 
DE 100 KM CONTRATIMP 

PE ECHIPE
Astăzi, la ora 16, cei mai buni 

cicliști seniori din țară și-au dat 
întîlnire la km 15 pe autostrada 
București — Pitești. Din acest 
punct se va da startul, din cinci 
în cinci minute, formațiilor parti
cipante la campionatul național 
de 100 km contratimp pe echipe. 
Alergările vor avea loc între bor
nele kilometrice 15—40, distanță 
pe care sportivii o vor parcurge 
de patru ori (de două ori dus și 
de două ori întors).

Amintim că anul trecut victoria 
în această probă (disputată tot pe 
autostrada București — Pitești) a 
revenit formației Dinamo (V. Teo
dor, M. Romașcanu, V. Marin, T. 
Sîrbu) care a parcurs 100 km în 
2 h 12:07. ceea ce reprezintă o me
die orară de 45,385 km.

Campionatele de ciclism ale se
niorilor se vor desfășura în con
tinuare la Cluj-Napoca în zilele de 
25. 27 și 29 iulie. Vom reveni cu 
amănunte.

MISIUNEA DE MARE
(Urmare din pag. 1)

Adrian Cosma, Mircea Gra- 
bovschi — au venit Neșovici, 
Bedivan, Matei, Durau, Flangca 
și alții, antrenorul Oprea Vlase 
bizuindu-se deopotrivă pe am
bele eșaloane și îmbinîndu-le 
cu măiestria sa — intr-un tot 
omogen, într-o echipă care să 
joace la unison un scenariu pe 
care l-a scris cu talent în 
anii grei „de așteptare". Di
namo București și-a păstrat 
forța-i recunoscută în apărare, 
am spune chiar că a amplifi
cat-o și — deosebit de impor
tant — și-a sporit eficacitatea 
în atac. Alături de Cornel Penu, 
Ghiță Licu și Adrian Cosma, 
care au avut un excelent se
zon, s-au impus Durău și Be
divan, jucători aflați în ascen
siune, de la care se mai speră 
încă mult, ca dealtfel și de la 
Flangea (a cărui evoluție a fost 
grevată, la început, de o ope
rație, iar recent de o intem
pestivă îmbolnăvire) și Matei 
— încă nu suficient de sîrguin- 
cios și disciplinat.

Dinamo București își savu
rează acum succesul pe deplin 
meritat în cea de a XX-a e- 
diție a campionatului Diviziei 
A de handbal. Perioada aceasta 
a euforiei generale n-are voie 
însă să se extindă în timp prea-

mult. Sul 
sine marii 
șos. Ștefd 
in „Cupal 
și preluîJ 
lui d^M 
șî obligați 
manța ad 
competiția 
va fi și 1 
pru acurd 
coul gala 
împovărat 
Si-apoi, | 
vine acun 
tului nații 
trenor — 
cători bin 
greul. lat] 
ventariate 
în fața nd 
bal a Ro 
blarea efJ 
perioadei J 
daliilor. S 
gură nuri 
îndeosebi

Firește, 
cuția desri 
campionat] 
tinua alta 
scoatem î 
el handba 
mai ales 
dator. Pen 
toriile 
lor. al^H 
mari f; W 
oferit ma

SPORTIVE MUR

■ ■ H I p I s M ALERGĂRI DISPUTATE, SOSIRI SPECTACULOASE
ObFgați să facă fața (cu un efec

tiv cabalin nu tocmai numeros) la 
doua reuniuni pe sâptâmînă, cfjani- 
zatorii au recurs din nou la soluția 
„hiturilor* (premiul Fioreasca), du
minică noua cai Find obligați să a- 
îerge de două ori în aceeași zi. 
Spre deosebire de alte dăți — cînd 
acest sistem de probe dădea multe 
dureri de cap jucătorilor (cine cîști- 
gă primul hit, cine al doilea, deși 
condțiîie erau aceleași în ambele 
manje}, de data aceas’.a la sosire 
s au aflat aceiași cai : Santiago, Jug, 
Sirius in primul bit. Jug, Santiago, 
Sirius in ce! de-al doilea, ceea ce 
dovedește că atunci cînd se mină 
cu aceeași convingere i.n ambele re
prize desfășurarea lor este aproape 
Idcn’.îcă, numai că din păcate nu 
întotdeauna se întîmplă așa. Dumi
nică, hiturîfe menționate mai sus 
(care, trebuie să recunoaștem, cu 
aclisfâcut pe plan spectacular), ca ți

celelalte alergări, au oferit întreceri 
disputate, cîștigătorii fiind serios 
„scuturați" de driver!» respectivi. 
Traian Dinu, mai energic ca oricind, 
a cîștigat spectaculos cu Fapta și Va
loarea, Gh. Niculae s-a „dus* hotă- 
rît la sosire cu Melodic, M. Ștefă- 
ne.se u („ajutat* în continuare de con
dițiile programului) a terminat cîș- 
tigător cu Iberica, forțînd victoria și 
cu Sirius (fără rezultat însă), iar 
formația Oană și-a mai adăugat încă 
două succese (Recurs, Incaș) ta „ze
strea" existentă. Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. Iberica (M. Ștefănescu) 
rec. 1:40,4, 2. Fanera. Simplu 1,50. 
Ordinea 14. Cursa a ll-a : 1. Horos
cop (G. Popescu) rec. 1:39,4, 2. Ver
siunea, 3. Dirijor. Simplu 51. Ordinea 
închisa. Event 139. Ordinea triplă 
2.717. Cursa • IH-a ; 1. Melodic (N. 
Gheorghe) rec. 1:33,0, 2. Hobița. 
Simplu 2. Ordinea 16. Event 103. Tri
plu cîștîgător 1.296. Curse a IV-a : 1. 
Santiago (D. Toduțâ) rec. 1:24,5, 2.

Jug, 3. Sirius. Simplu 3. Ordinea 19. 
Event 8. Ordinea triplă 105. Cursa a 
V-a : 1. Fapta (Tr. Dinu), rec. 1:30,6, 
2. Suva na. S'mplu 3, Ordinea 18. 
Event 19. Cursa a Vl-a : 1. Recurs (I. 
Oană) rec. 1:28,3, 2. Plenița, 3. 
Jurat. Simplu 4. Event 22. Ordinea 12. 
Ord'nea triplă 200. Cursa a Vil-a : 1. 
Jug (G. Vasile) rec. 1:25,8, 2. San
tiago. Simplu 2,50. Ordinea 7. Event 
19. Triplu cîștîgător 146. Cursa a 
Vlîl-a : 1. Valoarea (Tr. Dinu) rec.
1:28,9, 2. Meriș. 3. Silicia. Simplu 
2,50. Ordinea 32. Event 25. Ordinea 
triplă 233. Cursa a iX-a : 1. Incaș 
(î. Florea) rec. 1:27,7, 2. Fiesta. Sim
plu 7, Ordinea 27. Event 11. Tr ’f Iu 
cîștîgător 366. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 29 826 lei șl o fost 
cîștigat de un tichet cu șapte cai în 
valoare de 14 913 lei și 15 tichete cu 
34 combinații cu șase cai a 433 lei 
fiecare. Rezultat provizoriu.

ah. ALEXANDRESCU

arăta cu satisfacție că din rîn- 
dul masei largi de participanți 
au apărut o serie de elemente 
cu calități deosebite, care într-o 
perioadă relativ scurtă au reușit 
să urce pe podiumul finalelor 
pe țară. Printre aceștia se nu
mără Viorica Kovacs, Gheorghe 
Petz, Marin Tăgșorean, Mierluța 
Căli man, Ștefan Magyari, Viorel 
Moga, lor alăturîndu-li-se și 
alți tineri care au ocupat locuri 
fruntașe în întrecerile finale. 
De asemenea, trebuie să remarc 
faptul că „Daciada" a stimulat 
inițiativele asociațiilor în orga
nizarea unor manifestări spor
tive proprii, dintre care amin
tesc „Festivalul portului și 
sportului reghinean", „Crosul 
cetății", „Cupa Mureșul și Tîr- 
navelor", „Cupa Electromureș" 
și încă multe altele.

— Am vrea să cunoaștem 
cum se realizează cerința ca 
tineretul, oamenii muncii să 
dobîndească deprinderea 
practicării sistematice a exer- 
cițiilor fizice și sportului.

— Evident, principala noastră 
preocupare este ca, prin între
cerile organizate în cadrul „Da- 
ciadei", să ajungem cît mai cu- 
rind La obișnuirea cetățenilor cu 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului, in 
vederea întăririi sănătății, creș
terii capacității de muncă, pe
trecerii în mod util și plăcut a 
timpului liber. Sarcini deosebite 
ne revin în acest sens, cu atît 
mai mult cu cit in prezent în 
29 de întreprinderi din județul 
nostru s-a trecut la săptămina 
redusă de lucru, ceea ce implică 
și asigurarea unui număr sporit 
de acțiuni recreative și sportive. 
De aceea, am îndrumat asocia
țiile sportive să-și îmbunătă
țească calendarele competiționa- 
le, fapt care a determinat or
ganizarea cu regularitate a unor 
manifestări atractive, cu precă
dere la sfîrșit de săptămînă. 
Dintre multe exemple mențio
nez : Metalotehnica și Electro
mureș din Tg. Mureș, Chimica 
din Tîmăvcni, Faianța din Si
ghișoara și Avîntul din Reghin. 
Aș mai adăuga practicarea zil
nică a gimnasticii la locul de 
muncă, precum și a gimnasticii 
de înviorare în cămine și inter
nate, ceea ce contribuie la creș-

terea bagajului motric al cetă
țenilor. Trebuie să evidențiez și 
faptul că, în municipiul Tg. 
Mureș, existența bazei de agre
ment „Mureșul" oferă condiții 
deosebite pentru practicarea 
sportului, in acest loc pitoresc 
venind în unele zile peste 
20 000 de oameni.

Nu pot afirma că deprinderea 
practicării sistematice a exerci- 
țiilor fizice și sportului de către~ 
toți cetățenii este o problemă 
rezolvată. Cert este insă faptul 
că, pe zi ce trece, tot mai mulți 
sînt cei care își rezervă timp 
pentru mișcare, pentru sport.

— Desigur, de un real 
sprijin în organizarea și des
fășurarea întrecerilor „Da- 
ciadei" sini profesorii dc edu
cație fizică, antrenorii, cei
lalți tehnicieni și specialiști. 
Cum apreciați aportul aces
tora în activitatea ce se or
ganizează în județ ?

— încă de anul trecut, de co
mun acord cu Inspectoratul șco
lar județean, am repartizat pro
fesorii de educație fizică pe aso
ciațiile sportive din municipii, 
orașe și de la sate. In acest fel, 
cadrele de specialitate ajută 
direct șl concret asociațiile 
sportive în conceperea, organi
zarea și desfășurarea întregii 
activități sportive de masă din 
cadrul „Daeiadei". De asemenea, 
aș mai aminti și faptul că stu
denții din anul III de la Facul
tatea de educație fizică își fac o 
parte din practica pedagogică în 
asociații, ajutînd astfel eficient 
activitatea din aceste unități.

— Ați menționat multe din 
realizările sportului în jude
țul Mureș. Ce considerați 
însă că mai este de făcut 
pentru realizarea integrală ■ 
obiectivelor, la nivelul ce
rințelor actuale ?

— După aprecierea mea, nu 
peste tot se acordă atenția cu
venită pregătirii și organizării 
cu răspundere a etapelor de 
masă in asociațiile din între
prinderi și instituții. La tmele 
asociații — Gloria, înfrățirea. 
Conserve ș.a. — sînt organizate 
puține acțiuni. Trebuie ca în 
viitor comitetele de sindicat din 
întreprinderi și instituții, acolo 
unde condițiile permit, să ia 
măsuri pentru amenajarea de 
baze sportive simple, care să 
fie puse permanent la dispozi
ția oamenilor muncii. De ase
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este lăsată

ii asociației, 
t și de tine- 
ioar la mo- 
i. Aea ce 
ă ^țin.
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Intr-o ediție de campionat 
deosebit de frămintatâ, in care 
nivelarea valorică a fost, parcă, 
mai pregnantă decit oricînd și 
in care s-au produs _ repetate 
schimbări de lideri, 
reușit spre final să sprinteze 
mai bine, devenind pentru a 
noua oară campioana țării. Este 
un succes, fără Îndoială, me
ritat, prin care echipa mili
tară egalează performanța de
ținută pînă acum doar de di- 
namoviștii bucureșteni.

In pofida multor variații in 
comportare de-a lungul celor 
34 de etape. Steaua a demon
strat, in ansamblu, o clasă de 
joc ceva mai ridicată, rapor
tată la nivelul general al cam
pionatului și al fotbalului nos
tru in întregul lui. Mizînd, ca 
și în anii trecuți, pe ofensivă 
(ceea ce nu se poate spune 
despre multe alte echipe de-ale 
noastre), echipa militară își da
torează in mare măsură 
cesul eficacității sporite a li
niei ei de atac, 
nută la acest capitol de către 
mijlocași. In comparație cu ce
lelalte competitoare, Steaua are, 
de departe, cel mai bun gol
averaj (4-26) și cele mai multe 
goluri marcate (75, în medie 
cite 2,2 de meci).

Situată, in anumite momente, 
pe poziții mai slabe in clasa
ment, care — aparent — o 
scoteau din cursa pentru titlu, 
echipa militară a reușit de fie
care dată să revină, să remon
teze terenul pierdut și — in 
final —, la mare luptă eu 
F. C. Argeș, să se mențină în 
postura de lideră. „Ceea ce ne-a

Steaua a

suc-

intens susți-

(nu însă cu F. C. Argeș și cu 
„Poli" Timișoara), pe care ste- 
liștii le-au abordat cu multă 
ambiție, obținind puncte deose
bit de prețioase.

Dacă Steaua nu a reușit să 
tranșeze mai din timp în fa
voarea sa disputa cu celelalte 
candidate la titlu, aceasta se 
datorește — pe lingă uncie 
cauze subiective, ce țin de pre
gătire și mai ales de compor
tare, asupra cărora ne vom o- 
pri — și unor împrejurări ne
favorabile, cum ar fi de pildă 
numeroasele ' " . ........
survenite de-a lungul compe
tiției (în principal cele — da
torate accidentărilor — ale lui 
Sameș, Dumitru, ‘ Zahiu, jucă
tori care au absentat mai multe 
etape din formație). De aseme
nea, după cum sublinia și an
trenorul Jenei, integrarea în e- 
chipă a unor noi sau tineri ju
cători a fost și se menține incă 
anevoioasă.

Fără intenția de a minima
liza părțile bune ale evoluției 
echipei campioane, meritele sale 
în dobindirea acestui nou și 
frumos succes, și de a ignora 
anumite circumstanțe obiective 
care au influențat negativ ran
damentul ei de-a lungul com
petiției recent Încheiate tre
buie, totuși, să recunoaștem că 
acest al nouălea titlu nu are 
fin raport cu pretențiile pe care 
iubitorii fotbalului le au față 
de Steaua cu lotul ei valoros 
de internaționali) strălucirea 
dorită și cuvenită unei aseme
nea performanțe. Cucerită, în 
cea mai mare măsură, grație 
eforturilor proprii, victoria e-

indisponibilități

Golgeterul echipei. Iordănescu, 
si-a adus o contribuție sub
stanțială la succesul final do- 

bindit de Steaua 
Foto : Dragos NEAGU

AU CRESCUT
Pentru cine nu-și mai

tește, este cazul să evocăm 
faptul că la începutul ediției 
de campionat recent încheiate, 
echipa F. C. Argeș era departe 
de a fi considerată una dintre 
favorite. Mai exact spus, nici 
nu era luată in considerație in 
calculele privind lupta pentru 
titlu. O formație eterogenă pen
tru spectatorii obișnuiți și chiar 
pentru specialiști, o formație 
care se baza în continuare mai 
ales pe „bătrinii" Dobrin, Ivan. 
Iovănescu și Oiteanu, destinați 
să ducă greul și să-i „tragă după 
ei" și pe capricioșii „copii ai 
noului val" (Radu n, Cristian, 
Speriatu, Zamfir, Stancu. Bâr- 
bulescu etc.), nu putea fi cre
ditată cu șanse reale la 
favoriților.

amin-

bursa

(32 ocoso

I
• Puncte realizate : 41 (30 acasă 4“ 11 îl deplasare : victorii cu

Petrolul, F.C.M. Reșița, A.S.A. ți U.T.A., egaluri cu S.C. Bacău, C.S. 
Tîrgovîște și Corvinul) — procentaj : 60,3 la sută.

O Golgeterii echipei : Iordănescu 19 goluri (13 acasă 4- 6 în de
plasare), M. Răducanu 18 (144-4), Zahiu 12 (54-7), Dumitru 6 (54-1), 
Năstase 6 (54-1). Troi 5 (34-2), C. Zamfir 3 (24-1), Stoica 1 (04-1), A. 
lonescu 1 (14-0), Sameș 1 (1-J-0), Ion Ion 1 (14-0), Agiu 1 (1-4-Q>, Ispir
— autogol.

• Jucători folosiți : 19 — Vigu (34 de meciuri — totalul notelor : 229
- 2 cartonașe galbene), Agiu (33—224—5), Anghelini (30—188—1), M. 
Răducanu (30—188-0), Iordănescu (28-192-2), Stoica (28-167-6), Troi 
(26-158-0), Moraru (25-170-1), Dumitru (24-178-7), C. Zamfir (24-152- 
1). Ion ton (24—130—3), Zahiu (22-141-6), Someș (21-146-0), lordache 
(14-70-0), Năstase (12-71-0), Nițu (10-55-0), FI. Marii (10-36-2), 
Aelenei (8—46—1), Ad. lonescu.

• Cartonașe roșii : Zahiu (etapa a 10-o), lordoche (etapa a 28-a).
• A beneficiat de 5 penaltyuri (toate acordate acasă), care 

au fost transformate de Dumitru și Iordănescu — cite 2 și Zahiu — 
una.
• A fost sancționată cu 8 penaltyuri (2 acasă 4~ 6 in deplasare) : 3 

transformate, 5 ratate.

susținut foarte mult în drumul 
nostru spre titlu, ne spunea 
zilele trecute antrenorul prin
cipal al echipei, Emerich Je
nei (care, în ciuda multor cri
tici ce i se aduc, atît deschis, 
cît și in culise, are — îm
preună cu secundul său, Vasile 
Zavoda — merite evidente în 
dobîndirea acestui nou succes), 
a fost credința, împărtășită de 
toți componenții lotului nos
tru, că — în ciuda anumitor 
momente de slăbiciune pe care 
le-am traversat — putem, to
tuși, ciștiga". Și, adăugăm noi, 
această convingere s-a mani
festat îndeosebi în meciurile- 
cheie, cu A.S.A. Tg. Mureș, cu 
Sportul studențesc, cu Dinamo

chipci militare se constituie și 
ca un rod al conjuncturii prin
cipalei noastre competiții in- ' 
terne, al evoluțiilor inegale și 
al rezultatelor oscilatorii obți
nute de celelalte pretendente la 
șefie. In sprijinul acestei afir
mații vine — printre altele — 
realitatea că Steaua a realizat 
un total de numai 41 de puncte 
(față de 45 de puncte obținute 
în campionatul trecut, cind s-a 
clasat pe locul secund), adică 
un procentaj ele 60,3 la sută, 
ceea ce este destul de modest 
pentru o campioană. Din de
plasare, formația bucureșteană 
a adus doar 11 puncte, mai pu
țin comparativ cu realizările 
din anii trecu ți, dovedind că a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pe lista marilor cîștigători se 

înscriu zilnic și cei care au obți
nut autoturisme la LOZ IN PLIC.

Iată cîțiva dintre cei mai re- 
cenți cîștigători :

ține, de asemenea, și mari ciș- 
tiguri in bani.

trenorii Halagicn 
bine, „copiii" au 
dobindit siguranță 
movarea lor in diferite loturi 
reprezentative fiind și ea ex
presia unei recunoașteri tot mai 
largi a valorii lor in plină în
florire.

Cum procesul 
tinerelor talente 
in continuare la 
rile lui Ancuța, 
juniorului Turcu), avem 
motivele să credem că F. 
Argeș va ajunge departe, pen
tru că merge pc un teren so
lid. Pe un drum ales cu in
teligență și pricepere.

Dacă ar fi să recompunerii 
ecuația reușitei din acest an a 
argeșenilor, am spune că locul 
secund obținut de ei este rodul

și Dima. Ei 
crescut, au 
în joc, pro-

de lansare a 
se desfășoară 
Pitești (cazu- 

Voiculeț și al 
toate 

C.

+ 9 in deplasare : victorii cu 
F.C. Constanța, egaluri cu Cor-

• Puncte realizate : 41
Sportul studențesc. F.C.M. ... . - „
vilul, Steoua ți Jiul) — procentaj : 60,3 la sută.

• Golgeterii echipei : Radu II 15 goluri (10 acasă 4- 5 în depla
sare), Iovănescu 12 (1O-r2j, Dobr - 9 (6-1-3), D. Nicolae 8 (74-1), C. 
Oiteanu 3 (34-0). Leșeanu 2 (14-1). Bărbulescu 2 (24*0), M. Zamfir 
2(24-0), Turcu 1 (04-1). Roju 1 (14-0). Cirstea 1 (1-HB. Iw>n 1 (1-4-0). 
Voiculeț 1 (1-HJ). Gh. Dumitrescu S< Nistor — autogol.
• Jucători folosiți : 21 — Iovănescu (34 de mec'uri — totalul notelor:

237 - 0 cortonoje galbene). M. Zamfir (33-228-3). Radu II (33-215-3). 
Nan (32-213-2), Bărbulescu (32-210-3). Stancu (31-216-2), D. Nicolae 
(29-200-4), Dobrin (25-191-Z) * --- -------------*
154—1). Cirstea (22-151-1). ~ ._____ ... ._
Cristian (15-94—0), loton (13-54-0), Toma (10-22-4)), 
Moisescu (6—39—0). Lețec-tu (4-24—0), Turcu (2-16-0),

• Cartonase roții : nici unul.
• A beneficiat de 6 penaltyuri (5 acasă 4* 1

5 transformate (toate sînt semnate de Rcdu II). una
• A fost soncționatâ cu 3 penoltyuri (1 ocosâ 4~ 

toate transformate.

scăzut forța ci de joc pc te
renuri străine. Sub așteptări 
s-au situat, uneori, și evolu
țiile pe stadionul din Ghencea, 
unde au fost pierdute 
prețioase.

Dacă, sub raport 
noua campioană s-a 
foarte productivă, în schimb, pe 
plan defensiv ea a lăsat mult 
de dorit Apărarea stelistă a 
primit 49 de goluri, adică tot 
atît cit și F. C. Constanța sau 
mai mult chiar decit F. C. Pe
trolul (46 goluri), echipe care 
au retrogradat in divizia se
cundă. Dar ceea ce a supărat 
și îngrijorat cel mai mult la 
echipa Steaua în acest campio
nat a fost starea disciplinară, 
care și-a pus amprenta nega
tivă nu numai in procesul de 
pregătire, dar și în comporta
rea de pe teren șl din afara 
lui. Este, credem, inadmisibil 
ca la această echipă fruntașă, 
să se producă abateri de genul 
celor de care opinia noastră 
publică sportivă a luat cunoș
tință în timpul acestui campio
nat : cazurile Năstase ,(scos 
dealtfel definitiv din viața 
sportivă), lui Zamfir (suspen
dat temporar de club), lui Ior- 
dache (cu ieșirile lui necontro
late în meciurile de la Pitești 
și Timișoara). Suspendări pe 
una-două etape au avut de e- 
fectuat și Zahiu (pentru car
tonașul roșu și cele șase carto
nase galbene primite). Stoica 
(de asemenea, șase cartonașe 
galbene) și Agiu (cinci carto
nașe galbene). Impresii nu prea 
bune a făcut și 
a jucat uneori 
la echipa lui de 
cea națională, 
dovedesc că mai 
de făcut la Steaua pe plan e- 
ducativ, inclusiv pentru redo
bândirea unității sufletești din
tre componenții lotului echipei, 
care — după cite se pare — 
nu mai este aceeași din anii 
trecuți.

Trecînd în revistă aceste ca
rențe — care nu știrbesc, evi
dent, calitățile demonstrate de 
Steaua în acest campionat, pc 
care l-a ciștigat pentru că a 
fost mai bună decit rivalele sale 
— o facem din dorința luă
rii unor măsuri cu adevărat 
eficiente pentru înlăturarea lor 
cît mai grabnică. Deoarece nici 
unui iubitor adevărat al fotba
lului din țara noastră nu-i 
poate fi indiferent cum se pre
zintă echipa campioană atît in 
întrecerea internă, dar mai cu 
seamă in confruntările interna
ționale care bat la ușă.

Constantin FIRANESCU

puncte

ofensiv 
dovedit

Dumitru, care 
cu toane atît 
club, cît și Ia 
Toate acestea 
sînt încă multe

. C. Oiteanu (25—166—3), Spe riotu (23— 
Chîvescu (22—137—0), Roșu (17-104-0).

Ancuțo (7-35-1), 
Voiculeț (2—7—0).

A venit insă campionatul și, 
oin anonimatul conului său de 
umbră, F. C. Argeș a Început 

facă semne- din ce in 
ce mai expresive celor care-i 
urmăreau evoluția. Turul edi
ției nr. 60 a marcat o con
stanță remarcabilă a piteșteni- 
lor, 5 puncte ciștigate în de
plasare. unul singur pierdut a- 
casă. După un început catas
trofal al returului, 1—6 la Iași 
(înfrîngere de pomină) și ime
diat 0—0 cu Corvinul la Pi
tești, deci din momentul cind 
se 
din „ .
loja clasamentului (confirmin- 
du-i 
nu-i

cam autoeliminase teoretic 
lupta pentru un loc în

în deplasare) : 
rotată (Radu II). 
2 in deplasare).

activității unei linii de fundași 
foarte bune (Zamfir, Cirstea — 
Oiteanu, Stancu. Ivan) 4- un 
„mijloc- adeseori excelent (Io
vănescu, Bărbulescu, Chivescu 
și Dobrin, înaintaș retras, a- 
celași creier al echipei, dublat 
și uneori suplinit cu egală reu
șită de Iovăr.escu) 4- două 
„vîrfuri", Radu II și Doru Ni
colae, argint viu amindouă, 
„atacanți-tabacheră" care au a- 
runcat adeseori in aer sisteme 
defensive suprabetonate alcă
tuite din apărători atletici pe 
lingă care cei doi înaintași pi- 
teșteni păreau niște copii de 
trupă...

Munca depusă cu tinerii, 
muncă răbdătoare, plină de tact 
și de înțelegere a perspectivei, 
muncă pilduitoare in aria fot
balului nostru dc club, s-a în
cununat cu un excelent loc doi 
în campionat și cu o evoluție 
foarte bună in „Cupa României", 
rezultate pe care noi le consi
derăm totuși „parțiale", cores- 
punzînd unei etape intermediare 
in procesul de ascensiune a a- 
cestei echipe căreia îi întreză
rim, în viitor, o treaptă mai 
înaltă, corespunzătoare cotei 
fotbalului internațional. F. C. 
Argeș a dovedit că are pre
misele unei 
pe care o 
propiată.

pe numeroșii sceptici care 
acordau nici o șansă la 

startul campionatului), echipa 
piteșteană și-a supus suporterii 
unui 
cele 
rînd, 
titlu 
Poli 
tul studențesc), F. C. Argeș a 
ajuns la finiș intr-un galop im
presionant, pierzindu-1 pe linia 
de sosire, „la fotografie" (a se 
citi : la Oradea, în penultimul 
joc, cu numai 9 minute înainte 
de sfîrșitul partidei, cind Radu 
II, liber în fața porții lui Vi- 
dac, a șutat pe lingă poartă și 
pe lingă titlu...).

Neșansa finală a argeșenilor 
— care-și pot reproșa, între al
tele, și cîteva ușurințe care 
s-au răzbunat (cum a fost a- 
mintitul meci egal cu hunedo- 
renii pe propriul teren) — nu 
ne poate opri să apreciem an
samblul „foii lor de parcurs", 
inferioară în cele din urmă nu
mai la capitolul golaveraj în 
raport -
Steaua. După cum r.u putem 
să nu_ _______
portant fenomen înregistrat la 
F. C. Argeș, hotăritor în evo
luția și reușita echipei piteș- 
tene —, maturizarea sub ochii 
noștri (maturizare exprimată 
în joc) a „noului val", a tine
rilor promovați curajos, înca
drați în echipă și menținuți cu 
pricepere și responsabilitate 
profesională in formație de an-

regim de surprize dintre 
mai plăcute. Intrecînd, pe 
toate marile candidate la 
(3—1 cu Steaua, 2—1 cu 
Timișoara, 1—2 cu Spor-

cu actuala campioană,

subliniem cel mai im-

asemenea deveniri, 
dorim cît mai a-

Marius POPESCU

P. S. Aflăm că de la meciul 
de Cupă de la Sibiu, Radu II, 
apreciatul vîrf de atac piteștean, 
a lipsit pentru motivul că a 
făcut... nuntă !?! Intr-adevăr, 
au crescut copiii ! Dar mai 
buie să se maturizeze...

tre

S3o
din

Vă prezentăm în continuare 
parte dintre acești cîștigători 
ultima perioadă :

corn.TODIȚA VALERIAN din
' ‘ i — autotu- 

. ; POPA MARIN 
autoturism „Dacia 
— IOAN din Bu- 

„Dacia 1300“.

Fundeni, jud. Galați 
rism „Dacia 1300“ ; P< 
din Craiova 
1300“ ; DIZMACER 
zău — autoturism

Jucînd Ia Loz în 
popular sistem de

Plic, cel mai 
joc, puteți ob-

LOR AU RAMAS DATORI

BURLACU GH. DUMITRU__
Focșani, jud. Vrancea — 20 0<M lei; 
TARCEA VIRGIL din Sibiu — 
10 000 lei ; SPULBER PETRU din 
Albești, jud. Botoșani — 10 000 lei; 
MUȘAT GH. ilie din Rîmnicu 
Vîlcea — 10 000 lei ; VASILE A. 
GHEOGHE din com. Roșiori, jud. 
Brăila — 10 000 lei ; LITVINCHE- 
VICI CONSTANTIN din Vatra 
Domei, jud. Suceava — 10 000 lei; 
HOBINC GH. ION din Vaslui — 
10 000 lei.

din

FINALA A CUPEI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

nu au onorat, nici 
dată, competiția în 
tit mai mult se cuvine subliniat 
frumosul exemplu al neobosi - 
tului Ilie Floroiu. Chiar daeă, 
în mod evident, condițiile de 
concurs nu erau cele mai bune, 
Ilie a pornit decis să-și ono
reze prezența în cursa de 5 000 
m, cu un rezultat cit mai bun, 
după ce, in ajun, el 
distul ! — fusese cel care o 
bună parte din distanță dusese 
trena în cursa de 1500 m (!?), 
specialiștii probei mulțumin- 
du-se să stea, ca de obicei, la 
„cutie" și să rezolve totul la 
sprintul final !

de această 
sine. Cu a-

fon-

NU UITAȚI ! FIECARE LOZ 
CUMPĂRAT — O ȘANSA IN 
PLUS !

Nutnal 
procura 
obișnuită 
21 iunie a c.

★
ASTAzi vă mai puteți 

bilete pentru tragerea 
Pronoexpres de mîine

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 14 IUNIE 1578

variante a 
a 4.047 lei ;

43 a 1.949 lei ; cat. 5 : 
349 iei; cat. 6 : 6.323,25 a 
cat 7 : 170,75 a 200 lei ; 
3.215,25 a 40 lei.

Categoria 2 : 2,25
28.781 lei ; cat. 3 : 16 
cat. 4 :
185,75 a
40 lei ;
cat. 6 :

Report la categoria 1 : 3S1.W1 
lei.

țin adevărat că F. C. Argeș s-a 
prezentat cu o formație „peti
cită" din care au lipsit toți ti
tularii atacului (D. Nicolae, 
Radu II, Dobrin), pentru mo
tive mai mult sau mai puțin 
obiective ; dacă primul a fost 
accidentat in jocul cu U.T.A., 
ceilalți doi nu au cauze înte
meiate de absență din semifi
nala cupei, situație care soli
cită intervenția conducerii clu
bului.

Revenind la finală — care 
va avea loc joi, la ora J7, pe 
Stadionul Republicii din Ca
pitală — și relevînd meritele 
formațiilor din provincie, să

specificăm că în ultimele cinci 
finale, exceptind ediția 1974/75, 
in acest ultim act al cupei s-a 
aflat cel puțin o echipă din 
provincie, lată că și de această 
dată, provincia este excelent 
reprezentată, ediția nr. 60 a- 
ducindu-ne in arenă o echipă 
din Oltenia și alta din Transil
vania. Neuitind nici un moment 
faptul că viitoarea cîștigătoare 
a cupei va intra in pretențioasa 
competiție europeană, „Cupa 
cupelor", vom pretinde finalis
telor o totală dăruire și anga
jare ; și pentru a onora finala, 
dar, mai cu seamă, spre a arăta 
nivelul maxim al posibilități
lor, la care se va apela curînd 
în amintita cupă europeană.

in-Pentru bucureșteni, o 
vitație a ÎNTREPRINDERII 
DE TURISM. HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE:

După o săptămină... de ca
niculă, două zile (sîmbâtă și 
duminică) pe litoral sînt re
confortante. Complexul „Li
liacul" din stațiunea Jupi
ter va fi o gazdă agrea

bilă. iar satul de 
„Zodiac" constituie 
manentă atracție.

Locurile pot fi 
zilnic, intre orele 

la filialele I.T.H.R. 
1848 nr. 4, bd. Republicii 68, 
bd. Bălcescu 35 și Calea 
Griviței 140.

vacanță 
o per



ÎRINEL PĂNULESCU-2 VICTORII
IN CONCURSUL DE LA LINZ

Tinăra înotătoare româncă 
îrinel Panulescu a obținut două 
victorii în cadrul tradiționalu
lui concurs internațional de 
natație desfășurat in orașul 
austriac Linz. După ce în pri
ma zi cîștigase proba de 200 m 
mixt. îrinel Pănulescu a ter
minat învingătoare și în proba 
de 400 m mixt, fiind cronome
trată cu timpul de 5:05,69. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Eva Miklosfalvy (Ungaria) — 
5:15,66 și Martina Borovkova 
(Cehoslovacia) — 5:16,73. în
cursa feminină de 200 m liber,

La Eastbourne

VIRGINIA RUZICI,
LONDRA, 19 (Agcrpres). — 

A început turneul internațio
nal feminin de tenis de la 
Eastbourne (Anglia). Jucătoarea 
româncă Virginia Iluziei, cîști- 
gătoarea turneului de la Roland 
Garros, a debutat cu o victorie,

Cupa Davis

AU FOST DESEMNAȚI 
SEMIHNALIȘTII 

ZONEI EUROPENE
In ultima întîlnire disputată 

în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Davis" (zona euro
peană), echipa Angliei a învins, 
la Bristol, formația Austriei cu
5— 0, Rezultate înregistrate In 
ultima zi : R. Lewis — R. Rei- 
ninger 3—6, 6—4, 8—6. 6—4 ; 
B. Mottram — P. Feigl 6—4,
6— 3, 6—1.

Semifinalele zonale sînt pro
gramate în săptămîna 10—16 
iulie. Se întilnesc Cehoslovacia 
— România și Franța — Anglia 
(grupa A), Suedia — Spania și 
Italia — Ungaria (grupa B). E- 
chipele notate primele vor fi 
gazde.

ADUNAREA GENERALA A COMITETELOR
NAȚIONALE OLIMPICE EUROPENE

SOFIA, 19 (Agerpres). — Cea 
de-a 9-a adunare generală a 
comitetelor naționale olimpice 
europene și-a ținut lucrările Ia 
Sofia sub deviza „Pentru o mai 
bună cooperare sportivă in Eu
ropa". Cu prilejul deschiderii 
lucrărilor adunării, președintele 
C.I.O., lordul Killanin, a subli
niat difuziunea tot mai largă a 
ideilor olimpismului, rolul uni
ficator și de rezonanță contem
porană al mișcării sportive în 

. unison cu dorința oamenilor 
din toate țările de a trăi în- 
tr-o lume a păcii și bunei În
țelegeri. Pe agenda de lucru au 
stat diferite teme cum sînt: 
„Viitorul Jocurilor Olimpice" ; 
„Satele olimpice" ; „Poziția 
C.N.O. față de mișcarea olim
pică" ; „Solidaritatea olimpică". 
.Delegații Comitetelor de or-

PENTRU A CONSTRUI 0 PERFORMANTA
Elveția deține un loc modest 

in ierarhia internațională a 
baschetului, iar unul din cei 
mai apreciați antrenori ai ei, 
Maurice Monnier (fost compo
nent, cu ani în urmă, al echipei 
naționale), publică in „SEMAINE 
SPORTIVE" din Geneva un ar
ticol in care analizează căile ce 
ar putea duce la ieșirea din a- 
ceastă situație.

„Un sport care vrea să-și cîș- 
tige popularitate — scrie Mon
nier —, să se dezvolte cantita
tiv și calitativ, trebuie să aibă 
locomotive. Campionatul divi
ziei superioare este una, iar e- 
chipa națională alta. Succese
le, ca și insuccesele reprezen
tativei naționale influențează 
enorm întregul context al unei 
activități sportive, așa cum se 
intîmplă acum cu fotbalul în 
Franța.

Monnier nu îmbrățișează însă 
ideea celor ce „își închipuie că 
este deajuns să selecționezi pe 
cei mai buni 12 jucători elve
țieni, să îi trimiți în S.U.A. 
pentru un stagiu de pregătire 
american pentru ca rezultatele 
sub conducerea unui antrenor 

cîștigată de Szuzsa Schaeffer 
(Ungaria) — 2:08,42, îrinel Pă- 
nulescu a ocupat locul doi, cu 
2:08,97, fiind urmată de aus
triaca Heidi Koch — 2:09,24.

Alte rezultate : feminin • 100 
m spate — Agnes Fodor (Un
garia) 1:03,73 ; 200 m bras — 
Bettina Loebel (R.D. Germana) 

2:43,29; 
ture — 
slovacia) 
Andrei
1:55,56 ; 

Mate (Ungaria) 1:01,23.

masculin : 100 m flu- 
Milos Lukasek (Ceho- 
57,69 ; 200 in liber —
Pușanov (U.R.S.S.)

100 m spate — Istvan

DEBUT VICTORIOS

6—2,
6—4.
6—1,
5-2,

învingind-o cu 6—2, 4—6, 7—5 
pe australianca Cynthia Doer- 
ner. Alte rezultate mai impor
tante : Dalton—Appel 7—5. 6—1; 
Hobbs — Stracliar.ova 2—6. 6—3. 
6—0 ; Harter — Simon 
6—1 ; Ekblom — V.ickstedt 
6—2 ; Tyler — Bostrom 
6—0 ; Fayter — Whvcross 
5—7, 7—5.

★
Pe terenurile arenei londone

ze „Queens’s Club" a început 
un turneu internațional mascu
lin de tenis. Rezultate : Alexan
der — Taylor 2—6. 8—6, 7—5 : 
El Shalei — Warwick 6—4, 2—6,
7—5 ; Fillol — Lechter 9-7, 
6—4 ; Martin — Gullikson 6—1. 
9—8 ; Pecci — Dupre 8—6. 1—0 
(abandon) : Dent — Bengtsson 
6—1, 1—6. 6—1 . Mavcr — San
der 6—2, 6—3.

cmișTii yșiRi
VICTORIOȘI IA DHIICIIM

ilui inter-

echipajul român

In cadrul concur; 
național de caiac-canoe de la 
Nottingham, ’ 2
Pavel Cozlov — Lipăi Varahcev 
a ciștigat proba de canoe 2 — 
10 000 m. cu timpul de 43:58.60.

£
ganizare a J.O. din 1980 
Moscova (jocurile de vară) 
Lake Placid (tocurile de iarnă) 
— au prezentai rapoarte pri
vind stadiul pregătirilor ce se 
fac în vederea acestor mari e- 
venimente sportive.

„SOSIRE" STRINSA IN TURNEUL FEMININ
DE SAH DE

După ce a ciștigat întrerupta 
cu Maria .............. "
histă din 
Michel a 
a 8-a o 
drept adversară pe 
maestră bulgară Tatiana Lema- 

Forubski, tinăra șa- 
R. D. Germană Anett 
susținut și în runda 
partidă grea, avînd-o 

adversară pe marea

,.SEMAINE SPORTIVE"

să vină în mod miraculos*. H 
consideră că a proceda astfel 
„înseamnă a pune carul înain
tea boilor*. Care este propu
nerea lui Monnier ? „Pentru 
noi — spune el — sarcina ime
diată și pentru următorii 3—4 
ani este de a mări cit mal mult 
numărul jucătorilor legitimați ; 
să lărgim baza acestei pirami
de, cunoscuta bine de statisti
cieni, aducînd în baschet noi 
talente, elemente cu o statură 
mai ridicată, pentru a asigura 
un rezervor cit mai vast". Și 
apreciatul antrenor continuă : 
„După estimările noastre, în 
cele mai bune condiții posibile, 
de formare, trebuie în medie 
100 jucători pentru a obține 
dintre ei-un singur jucător bun, 
de nivelul echipei naționale. 
Este limpede, așadar, că pentru 
o echipă din prima ligă (12 ju- 
oători) este necesara o zonă de 
recrutare a cadrelor de circa 
1 200 jucători".

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
EUROPA A ÎNVINS AMERICA DE SUD ÎN „BARAJUL" DE DUMINICA
BUENOS AIRES, 19 (prin te

lex). Așa cum bine cunoașteți, 
stimați cititori, cea de-a doua 
manșă a grupelor semifinale n-a 
limpezit apele în acest „ Mundial" 
fără mari favorite, derbyurile ce
lor două serii. Olanda — R.F.G. 
și, respectiv, Argentina — Brazi
lia, lncheindu-se nedecis și lăsind 
„rundei" din 21 iunie privilegiul 
verdictului.

Deși n-a dat finalmente un În
vingător, meciul de la Cordoba, 
(Olanda — R.F.G.). spr^ deosebire 
de partida de la Rosario, a pri
lejuit un spectacol fotbalistic de 
calitate, cu ,1'n final de „fu eg o-, 
cum scrie ziarul „CIarin" in cro
nica respectivului joc. Fără să mai 
strălucească ca acum patru ani. 
„aurului" și .argintului" prece
dentei ediții le revine, totuși, me
ritul de a fi jucat generos, de a 
fi aruncat în luptă aproape toate 
atuurile școlii fotbalistice anglo- 
saxone : tehnica in viteză, mare 
angajament fizic, scheme tactice 
variate. Era clar pentru toți că 
de această dată echipa vest-ger- 
mană va ieși la atac și intr-ade
văr așa a și fost. Echipa lui Hel
mut Schon a înscris două goluri, 
dar portarul Maier, neînvins pî- 
nâ la această partidă, a primit și 
el două goluri. Este adevărat însă 
că -doar șapte minute au lipsit 
echipei lui Schon pentru a-și fl 
putut păstra intacte speranțele de 
calificare in finală. Acum, acesta 
trebuie să se resemneze si să aș
tepte o... minune. Adică un egal

SEMNELE DE ÎNTREBARE PERSISTĂ, ÎNCĂ!

LA TIMISOARA
ciko. Michel a dominat intil- 
nirea și după două întreruperi 
deține avantaj, probabil decisiv.

Runda a 8-a a programat ți 
alte partide importante pentru 
configurația părții superioare a 
clasamentului. Lia Bogdan (care 
vizează o notă de maestră in
ternațională. echivalentă cu 
8</a p) a ciștigat la Margareta 
Mureșan. Elisa be ta Polihroniade 
in revenire de formă, la Ana 
Jurcinska, Arna Ahșarumova 
la Ligia Jieman și Dana Nuțu 
Ia Margareta Teodorescu. Re
mize au fost partidele Mari» 
Forubski — Gertrude Banm- 
stark și Tereza Stadler — A- 
malia Pihajliei.

In
foarte strinsă, 7 
ind aliniate pe 
singure jumătăți

Michel 5% p (1), Bogdan 5% 
p, Polihroniade, Nuțu. Jieman, 
Forubski, Ahșarumova 5 p, Le- 
makico, Jurcinska Î‘Z, p etc.

clasament situația este 
jucătoare fi- 
distanța unei 
de punct :

ATLETISM • în cadrul unui 
concurs desfășurat la Formia 
(Italia), Ulrike Bruns a stabilit 
un nou record mondial la 1000 
m cu 2:32,7 (v.r. — 2:32,8. apar- 
ținînd sovieticei Tatiana Soroki
na). în proba feminină de înăl
țime Sara Simeoni a realizat un 
nou record italian cu 1,95 m. 
Rezultate din concursul masculin: 
200 m — Edwards (S.U.A.) —
20,32 ; 5 000 m — Bayl (Tanzania) 
13:32,4 ; 400 mg — Turner (S.U.A.) 
49,40 • La Mombasa (Kenya),
triplul recordman mondial Henry 
Rono a ciștigat 3 000 m obst. in 
8:16,2, iar Wilson Waigwa a Învins 
la 1^00 în 3:37,5.

automobilism • în urma 
rezultatelor înregistrate în „Mare
le Premiu" al Suediei, disputat pe 
circuitul de la Anderstorp și cîș- 
tigat de austriacul Niki Lauda, în 
clasamentul general al campiona- 

între Italia și Olanda, coroborat 
cu o victorie la scor a propriei 
formații In dauna Austriei. Ceea 
ee nu va fi cu putință, aici se 
scrie în ziarul „La Nacion".

Cit privește Olanda, ea este a- 
cum, în meciurile semifinale, o 
cu totul altă... echipă. Cu Schrij- 
vers, Brandts, Wilds chut mal 
proaspeți declt ex-titularii și cu 
Repp vîrf central, cu Bensen- 
brink la locul lui, pe extremă, 
se pare că Ernst Happel a găsit 
formula atît de mult căutată. Un 
meci nul, miercuri cu Italia (ca
re, cum se știe, s-a desprins greu 
duminică, de Austria), este, se 
pare, suficient olandezilor pentru 
a clștiga dificila .grupă europea
nă".

La Rosario, meciul n-a prea 
plăcut. Brazilia s-a arătat pre
ocupată de un joc egal (ocuptad 
mai bine diferitele zone, paslnd 
excelent la mijlocul terenului prin 
trioul Batista — Chicao — Dir- 
eeu), ta timp ce Argentina a ac
ționat precipitat șl confuz. Luque 
și Alonso (ultimul introdus pe 
parcursul reprizei a doua) n-au 
reintrat complet refăcuți de pe 
urma accidentărilor. Dar mai este 
și altceva. Toată lumea îl acuză 
aici (șl, se pare, pe bună drepta
te) pe Cesar Menotti pentru fap
tul de a-1 fi pus pe Kempes să 
joace retras, ta linia a doua. „O 
eroare de Începător — scrie ziarul 
„CIarin" — care poate ne va pri
va de mult dorita calificare In 
finală. Fără calități de jucător-

colo undo trebuia pentru a des
chide scorul. Dar Ia al doilea, 
jucătorii mei vorbeau Intre el în 
loc să-și marcheze adversarii. Și 
acum — Italia, un adversar pe 
c*re-l cunoaștem bine. Chiar daci 
Neeskens, Bijsbergen și Suurbler 
se vor restabili, nu vor juca. 
Poate, cel mult, unul dintre ei. 
Oricum, Olanda a jucat mai bine 
ca In meciul cu Austria și asta • 
de bun augur pentru restul 
petiției-. De cealaltă parte, 
mut Schon era de părere 
„Rezultatul e just. Totuși, 
oarecum dezamăgit, dar In

nu 
ne

de

com- 
Hel- 
câ : 
sint 

________ _________„ . ___ __ ace
lași timp satisfăcut pentru că cele 
două echipe au reprezentat bine 
fotbalul european. Viitorul nostru 
tn acest -Mundial- ’ încă 
ne-am pierdut ambițiile de a 
clasa în primele patru-.

La Rosario, cealaltă Întîlnire 
mare atracție a zilei. Argentina — 
Brazilia, a tranformat orașul In
tr-un adevărat carnaval, care a 
început din zorii zilei. Autocarele 
echipelor au lost însoțite pină la 
stadion de un întreg alai de 
claxoane, trompete, clopote, sire
ne și orice alte mijloace de a 
provoca zgomotul. Cit despre sta
dion, el era arhiplin. Iar tribu
nele — un vulcan, tn această 
atmosferă — un meci destul de 
„mie- după cam spune ..Reuter". 
Cu toate că argentinieni; au ciș
tigat 35 din cele 57 de partide 
disputate cu Brazilia. duminică 
nu au reușit altceva dedt să 
mărească la 1* numărul meciu
rilor egale. De ce 1 „Brazilienii 
au Înghețat literalmente jocul, 
la aceste condiții, sacrificed 
spectacolul, sacrificind fotbalul, 
au s-a putut face mal mult* 
spunea Luis Cesar Menotti, an
trenorul argentinienilor. In schimb, 
Claudio Coutinho era mulțumit 
de modul tn care jucătorii săi 
l-au respectat indicațiile date 
tnainte de joc t „Ne trebuia acest 
ă—4. Firește, o victorie era și

J. havelange : „0 FORMULA CU 24 DE ECHIPE

ale campionatelor
,O formulă 

echipe în turneul fi- 
spus el, — va dura 
trei zile mai mult 
actuală (28 de zile 
25) și va avea mai

VA AVEA MAI PUȚINE
BUENOS AIRES, 19 (Ager- 

pres). — într-un recent inter
viu, Joao Havelange, președin
tele Federației internaționale 
de fotbal (F.I.F.A.), s-a decla
rat in favoarea participării a 
24 de echipe la viitoarele tur
nee finale 
mondiale de fotbaL 
ea 21 de 
nai — a 
cu numai 
deeit cea 
în loe de ... . 
puține elemente de hazard".

După opinia președintelui 
F.I.F.A., cele 24 de echipe par
ticipante la turneul final ar

TELEX
tulul mondial de automobilism, re
zervat piloților de formula I, con
tinuă să conducă americanul Ma
rio Andretti — 38 puncte, urmat 
de suedezul Ronnie Peterson — 
30 puncte și Niki Lauda — 25 
puncte.

baschet • La Haga. într-un 
meci contînd pentru „Cupa Na
țiunilor" (masculin) Franța a în
vins cu 107—106 (54—41) Olanda,
iar Turcia a pierdut cu 96—104 
(51—52) pe teren propriu în fața 
Israelului. în clasament, după 8 
etape, conduce Franța — 15 p, 
urmată de Italia — 13 p și Olan
da — 12 p.

FOTBAL • Finala „Cupei Por
tugaliei" între F.C. Porto și Spor
ting s-a încheiat la egalitate: 1—1 

constructor, Kempes mai mult a 
Încurcat lucrurile la mijlocul te
renului. Locul lui ar fi fost, fi
rește, lingă Luque, unde amindai 
ar fl pus grele probleme de re
zolvat excelentului cuplu Oscar— 
Amaral. A uitat oare Cesar Mo- 
notti atit de repede cine l-a sal
vat In trecuta partidă, aceea cu 
Polonia 1 Să-l reamintim noi 1 
Kempes, autorul ambelor goluri!-. 
I-a rămas acum lui Menotti să 
tremure, realmente, pină la ulti
ma clipă a semifinalelor. Miercuri, 
el va strînge pumnii pentru echi
pa Poloniei, căreia li dorește un 
rezultat cit mal bun cu putință.

Meciul Argentina — Peru se va 
juca, conform programării iniția
le, după jocul Brazilia — Polo
nia. Fapt știut dinainte, dar con
testat cu vehemență acum de 
Claudio Coutinho. „Nu este spor
tiv cum s-a procedat — afirmă 
antrenorul Braziliei. Argentina es
te In avantaj jucind după noi. Am 
făcut in acest sens o cerere la 
F.I.F.A. și sper ca forul suprem 
al fotbalului să ne dea ascultare-. 
Lăsind la o parte procesul de in
tenție pe care încearcă să-1 facă 
Coutinho, grijile sale sînt îndrep
tățite. Argentina va avea de spus 
ultimul cuvînt în aceste semifi
nale încinse, dar. după cum sub
liniază „Clarln" într-un titlu pe 
întreaga pagină întil, „ARGENTI
NA MANTIENE SU CHANCE».

Gheorghe NICOLAESCU

echipelor 
Enzo 

declara că : „Victoria

mai bună, dar rezultatul înregis
trat intră exact în așteptările 
noastre : avem golaverajul mal 
bun decît Argentina și cu toate 
că miercuri vom întîlni o echipă 
puternică, Polonia, cred că vom 
disputa finala**.

Pe de o parte mulțumire, pe de 
alta amărăciune și în declarațiile 
celor doi antrenori ai 
Italiei și Austriei. Astfel, 
Bearzot - -------- “ :
noastră e meritată, cu toate că 
a fost greu cucerită. Fiecare echi
pă a avut cite o repriză a sa ; 
noi, pe prima. In cea de a doua 
adversarul ne-a dominat — dar 
numai atit. Meciul cu Austria a 
fost unul dintre cele mai grele 
pe care le-am susținut de la în
ceputul competiției**. Helmut 
Senekowitsch, antrenorul Austriei 
spune : „Meritam cel puțin un 
rezultat egal. Merg chiar mai de
parte, afirmînd că victoria ne-a 
fost foarte la îndemînă, dar arbi
trul ne-a privat de două penal» 
ty-uri în repriza a doua, cind am 
șl ratat multe situații foarte bune. 
In plus, am primit un gol la • 
neînțelegere a apărării noastre. 
Oricum, Italia are o echipă foarte 
bună și o consider superioară 
celei a Olandei".

Oarecum „neutru", meciul Polo
nia — Peru a fost interesant, x>lă- 
eut de vizionat. „Pe ansamblul 
partidei meritam, cred, victoria. 
Ne-am creat numeroase ocazii de 
joc, dar portarul Quiroga ne-a 
împiedicat să ne îmbunătățim 
golaverajul înaintea meciului cu 
Brazilia. Așteptam, totuși, mai 
mult de la linia mea ofensivă", 
era de părere, imediat după med, 
Jacek Gmoch, antrenorul re
prezentativei Poloniei. Directo
rul tehnic al echipei peruviene, 
Marcos Calderon, spunea că „ju
cătorii mei au luptat pînă la ca
păt, dar echipa poloneză e foarte 
solidă, una dintre cele mai bune 
din Europa".

ELEMENTE DE HAZARD *
putea fi desemnate astfel: 
campioana mondială, țara orga
nizatoare, 10 formații europene, 
3 echipe sud-americane și cite 
una din Africa, Asia și Ame
rica Centrală, acestor 18 echipe 
calificate urmind să li se ală
ture alte 6, în urma unui tur
neu la care ar participa 12 
dintre formațiile eliminate în 
preliminarii.

Pe de altă parte, președintele 
F.I.F.A. a precizat că viitoa
rele ediții ale campionatului 
mondial se vor desfășura în 
1982, în Spania, iar în 1986, în 
Columbia.

(0—0), după prelungiri. • Echipa 
Greciei, aflată în turneu în Aus
tralia, a susținut un joc amical 
la Sydney cu selecționata tării- 
gazdă, partida încheindu-se la 
egalitate : 1—1 (1—0).

HANDBAL • Partidele dispu
tate în ultima zi a competiției in
ternaționale feminine „Trofeul 
Iugoslavia" s-au încheiat la Bel
grad, cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Iugoslavia (A) 16—11; 
R. D. Germană — România 21—16; 
Ungaria — Iugoslavia <B) 17—7.
Turneul a fost ciștigat de echipa 
U.R.S.S.

TENIS • In finala campionate
lor internaționale ale Belgiei : 
Zirngibl — Cano 1—6, 6—3, 6—4, 
6—2 • Jimmy Connors a termi
nat învingător în turneul de la 
Birmingham, dlspunînd în finală 
de Ramirez cu 6—3, 6—1, 6—2.


