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Sub însemnele „Daciadei1*. i Hti resșiti la activitatea sjartM de nasâ

PRIMUL CAMPIONAT NAȚIONAL SATTSC Df ATLETISM,
0 DEMONSTRAȚIE CONVINGĂTOARE DE SANATATE Șl VIGOARE
Pecica, o excelentă gazda a finalei

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a făcut, in 
< ursul zilei de marți. • vizită 
de lucru in județele Harghita 
și Mureș.

Secretarul general al partidu
lui este însoții in această vizită 
de tovarășa Eleaa Ceaușescu, 
de tovarășii Manea Mănescu. 
Iosif Banc, . Constantin Dăscă- 
lescn, Janos Fazekas, Teodor 
Coman.

Noua intilnirc a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu eu cei ce 
muncesc și trăiesc pe aceste 
vechi meleaguri de cultură și 
civilizație ale patriei noastre 
este consacrată examinării și 
discutării la fața locului, îm
preună cu activul de partid și 
de stat, cu oamenii muncii, felul 
in care se înfăptuiesc 'Progra
mul și sarcinile elaborate de 
Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională ale partidului 
cu privire la dezvoltarea mul
tilaterală in ritm înalt și inflo- 

socialiste, de 
a bunăstării 

a îutre-

județe, Ia fel ca întregul nostru 
popor, le poartă tovarășului 
Nieolae Ceaușescu pentru grija 
și preocuparea sa constante față 
de dezvoltarea și propășirea 
întregii țâri, față de politica 
profund științifică promovată 
de Partidul Comunist Român 
de dezvoltare armonioasă a tu
turor județelor patriei, de crea
re a tuturor condițiilor mate
riale și spirituale pentru ea toți 
cetățenii României socialiste, in
diferent de naționalitate, egali 
in drepturi, să poată beneficia 
pe deplin de cuceririle societății 
noastre.

în această zi de adevărată 
sărbătoare locuitorii celor două 
județe au intimpinat pe secreta
rul general al partidului eu 
hotărirea și angajamentul lor 
ferm de a urma neabătut poli
tica Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral 
înaintare a 
munism.

dezvoltate și de 
României spre eo-

ARAD (prin telefon). Fru
moasa și străvechea așezare 
Pecica din județul Arad (fosta 
cetate dacă Zi rida va, de acum 
2 050 de ani), localitate cunos
cută în zilele noastre pentru 
hărnicia oamenilor, pentru re
coltele mari de cereale obținute 
ani de-a rindul — in 1976. de 
pildă, fruntașă pe țară la pro
ducția de griu — a primit cu 
inimile deschise pe cei peste 
300 de reprezentanți ai tuturor 
județelor tării, care s-au între
cut in finala unul concurs ine
dit — prima ediție a Campio
natului național sătesc de atle
tism.

Timp de două zile, pe fru
mosul stadion situat pe malul 
drept al Mureșului, amplasat 
intr-o zonă dintre cele mai pi
torești, am fost — împreună 
cu numeroșii peacani, mari iu
bitori de sport — martorii unor 
întreceri de o deosebită dirze- 
nie, dar desfășurate In toate

cazurile în spiritul fair-play- 
ului și intr-o organizare ex
celentă. Dealtfel, cei din Pedea 
au și fost răsplătit! cu o cupă 
și o diplomă din partea 
U.N.C.A.P. șl C.N.E.F.S., pen
tru eforturi deosebite în spri
jinul reușitei acestei acțiuni. 
Dorința gazdelor dc a face din 
acest concurs — desfășurat sub 
însemnele „Daciadei" — o sărbă
toare a sportului nostru de 
masă s-a împlinit integral. 
U.N.C-A.P. — in calitate de ini
țiator și organizator — s-a do
vedit inspirată cind a ales a- 
ceastâ așezare arădeană drept 
loc de desfășurare a Gnalei. 
Organele locale de partid și 
de stat au manifestat o preo
cupare deosebită pentru succe
sul întrecerii, bucurindu-se. in 
același timp, de sprijinul teh
nic al C.J.E.F.S Arad. Tînărul 
și inimosul primar al Pecicăi, 
Constantin Pană, s-a arătat 
nespus de fericit pentru cinstea

făcută comunei. El ne-a vor
bit cu multă mlndrie și stimă 
despre cei aproape 15000 de 
locuitori de aici, români și un
guri, ai viitorului oraș, tot
odată despre finaliștii care au 
demonstrat din plin potente de 
vigoare și sănătate, dragoste 
pentru atletism, cel mai acce
sibil dintre sporturi, cu gîndul 
(nemărturisit, desigur) de a 
ținti mai sus, către rezultate 
tot mai bune, care să-i aducă 
în aria performanței. Dealtfel, 
concluzia care se desprinde 
după această primă ediție a 
Campionatului național sătesc 
de atletism este că această ra
mură sportivă olimpică a făcut 
doar primii pași, a prins, cum 
se spune, rădăcini, e adevărat, 
deocamdată, firave, dar promi
țătoare. în rindul tinerilor din 
localitățile rurale, existînd pers
pectiva ca unii dintre ei, prin

Ion IOANA

(Continuare in pag. 2—3)

rirea României 
ridicare continuă 
materiale și spirituale 
gului nostru popor.

Locuitorii județelor 
și Mureș — români, 
și de alte naționalități 
iese și muncesc in deplină uni
tate și armonie, înfrățiți pentru 
totdeauna in muncă și idealuri 
— l-au primit pe secretarul ge
neral al partidului cu aceleași 
calde sentimente de stimă și 
prețuire, de profundă dragoste, 
pe care iniregul nostru popor 
le nutrește față de cel mai iubit 
fiu al său pentru activitatea 
sa plină de abnegație și dăruire, 
dc fierbinte patriotism și băr
băție revoluționară închinată 
binelui, fericirii șl prosperității 
națiunii noastre socialiste, pro
gresului și bunăstării scumpei 
noastre patrii.

în aceste calde manifestări 
s-a regăsit adinca recunoștință 
pe care locuitorii celor două

Harghita 
maghiari 
care tră-

★
în județul Harghita vizita a 

început in orașul Odorheiu Se
cuiesc, la întreprinderea de ma
trițe șj piese de fontă pentru 
industria chimică. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a apreciat 
eforturile oamenilor muncii din 
această tinără întreprindere și 
a purtat un fructuos dialog cu 
muncitorii. Coloana oficială s-a 
îndreptat apoi spre piața 23 
August 
unde a 
care âu 
oameni 
ternice 
luat euvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. In piață răsună 
aclamații entuziaste, urale pen
tru partid și secretarul său 
general, pentru România socia
listă. Se scandează cu înflăcă
rare : „CEAUȘESCU — P.C.R.“ ; 
„CEAUȘESCU Șl POPORUL".

din centrul orașului 
avut loc adunarea’ Ia 

participat mii și mii dc 
ai muncii. Primit cu pu
și îndelungate aplauze a

Itinerarul pugilistic al lui Daniel Radu

SPRE TURNEUL OLIMPIC DE BOX!

(Continuare in pag. a 4-a)

Uriașa cupă argintată, de 60 
cm înălțime, îl copleșește 
aproape pe tînărul sportiv de 
numai 1,65 m (și 51 kg) care 
o poartă cu emoție și mîndrie. 
Inscripția gravată pe trofeu a- 
mintește de fostul președinte 
al A.I.B.A., francezul Emile 
Gremaux, fervent susținător al 
dezvoltării boxului in lume. 
După o perioadă în care cupa 
a răsplătit cea mai bună e-

TALENTAȚI Șl MUNCITORI, COPIII SĂLAJULUI URCĂ 
SPRE CEEA CE MÎINE POATE FI DORITA PERFORMANȚĂ7

Desfășurat recent, cel de-al 
doilea Festival al sportului să- 
lăjar> a avut în finalul lui un 
moment care a cucerit miile de 
spectatori. Iar pe noi, martori 
oculari la acest grandios spec
tacol al tinereții, ne-a îndem
nat la reflecție.

Momentul, cuprinzind nu mai 
puțin de 8 reprize de gimnas
tică, a relevat inepuizabile po
tente existente în acest sport, 
într-un județ care dorește să 
se afirme și se afirmă tot mai 
mult. Cunoșteam preocuparea 
pentru gimnastică în două școli 
generale din Zalău — „Gheor- 
ghe Lazăr“ și „Simion Bârnu- 
țiu“ —, dar ceea ce au ținut 
să arate la Festival pionierii și 
școlarii celor două unități de 
invătămini depășește cu mult 
dimensiunile unor lecții dc 
clasă sau chiar de colectiv 
sportiv. Ei au prezentat exer
cițiile de gimnastică sportivă și 
ritmică la un nivel foarte a- 
propiat de cel al unor colec
tive cu profil Este adevărat, 
citeva tablouri sportive care 
n-au durat decît 15 minute, 
clar ele au însumat zeci, poate 
sute de ore ■ de muncă. Copiii 
Sălajului — fii ai oamenilor 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități — sînt, așadar, 
dornici să se impună într-una 
din cele mai pretențioase și mai 
pline de rafinament ramură

clorică, specifică zonei geogra
fice pe care o reprezentau, spo
rind impresia de efort stărui
tor pus în slujba frumosului. 
Apoi, păstrînd aceeași tonali
tate, reprezentanții unor licee 
industriale, de construcții și 
mecanică, cei de la matematică 
și fizică au completat un mo
ment de adevărată sărbătoare, 
prin exerciții de acrobatică și 
de ansamblu. Priveam chipurile 
pline de sănătate ale fetelor și 
flăcăilor sălăjeni, ale miilor de 
tineri și tinere aflati în incinta 
stadionului din Zalău, cu frun
tea sus, la acest moment de 
sinteză al activității lor de un 
an Yle zile și ne gindeam la vi-

- itoarele lor afirmări sportive, la 
viitoarele lor performanțe.

I-am apreciat pîriă acum pen
tru unele succese în citeva ra
muri sportive, dar ca gim- 
naști i-am cunoscut mai puțin. 
Fie, de aceea, ca Festivalul 
sportului sălăjan. concursurile 
care vor urma, punctind o a- 
gendă a vacantei mari deose
bit de bogată, să aducă în 
prim-plan, peste hotarele jude
țului, primele talente la sări
turi, cal cu minere, birnă sau 
inele. Și desigur, primele 
sportive Ia „ritmică*...

chipă națională din Europa, 
iată s-a hotărit ca acum ea să 
fie decernată celui mai tehnic 
tinăr pugilist de pe continent. 
Așa se face că bucureșteanul 
Daniel Radu, în vîrstă de 18 
ani, s-a întors de la Dublin nu 
numai cu un foarte onorant titlu 
de campion european la cate
goria muscă, ci și cu prețiosul
trofeu transmisibil. Timp de 
doi ani, el are dreptul să se 
considere fruntaș printre pugi- 
liștii juniori ai continentului.

Cei care l-au văzut boxînd 
îrt capitala irlandeză spun că 
Daniel Radu a cumulat calită
țile care l-au dus în mod fi
resc la distincție : a susținut 
4 meciuri in 6 zile, dînd dovadă 
de o bună rezistență fizică ; pe 
doi din cei 4 adversari i-a tri
mis la podea, arătîndu-se ex
trem de eficace pentru această 
categorie ; nu a fost numărat 
niciodată, deci a valorificat bine 
mijloacele de apărare, a desfă
șurat un box complet, lovind 
de Ia orice distanță, eschivînd, 
folosind bine contraatacul și 
orientîndu-se tactic potrivit su
gestiilor primite de la colțul 
ringului. (Toate acestea, firește, 
nu înseamnă că nu mai are 
nimic de învătat !).

Tînărul blond cu ochi verzi, 
fiu al ospătarului Constantin 
Radu de la restaurantul „Fero
viarul", este — din 1973 — mem
bru al clubului Olimpia. An
trenorul său Marin Diaconescu 
își amintește cum l-a desco-

perit pe băiețelul firav de 1,40 
m și cu doar 32 kg, la care 
i-au reținut atenția imediat 
calitățile 
dublată i 
ambiție 
drumat 
cedecle 
distins repede : trei ani la riad 
(1976—78) a ciștigat titlul na
țional de juniori : a ocupat lo
cul secund la campionatul bal
canic și la „Cupa Prietenia" (în 
1977), a ieșit învingător în tur
neul Slupsk (Polonia) în 1970.

Acum, cu primul său via 
sportiv realizat, proaspătul 
campion european de ju
niori ne-a declarat că preo
cupările lui se îndreaptă spre 
desăvîrșirea studiilor. Elev în 
anul 3 la Liceul industrial Grl- 
vița Roșie (mașini-unelte), Da
niel Radu vrea să perseverez», 
pentru a-și putea 
zi candidatura la 
educație fizică și 
cum se gîndește 
olimpic de la Moscova...

reținut atenția
" : native, îndemînarea 

de viteză și mai ales o 
ieșită din comun. în- 

cu precădere spre pro- 
tehnice, Daniel Radu s-a

depune intr-o 
Institutul de 

sport, tot așa 
și la turneul

pline 
sportivă.

‘■'etele de la Liceul pedago
gic. viitoare educatoare și în
vățătoare, s-au înscris și ele 
la Festival prin exerciții de 
gimnastică executate pe fond 
coral, cu o puternică tentă fol-

Tiberiu STAMA

Echipa campioană a țării la contratimp (Vasile Teodor, Traian 
Sîrbu, Marin Valentin și Mircea Romașcanu), in primii kilometri 
ai evoluției sale de ieri Foto : V. BAGEAC

Victor BĂNCIULESCU

DINAMO BUCUREȘTI—
Învingătoare la contratimp

CU O PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ
Se poate spune că ieri, pe 

autostrada București — Pitești, 
cu prilejul campionatului natio
nal de contratimp pe echipe, 
s-au deschis ciclismului nostru 
perspective pentru J.O. Și acest 
lucru l-au realizat clubul spor
tiv Dinamo, secția sa de ci
clism, antrenorul emerit Nieolae 
Voicu și cei patru rutieri cam
pioni : Vasile Teodor, Mircea 
Romașcanu, Marin Valentin și 
Traian Sîrbu. Pe clasica distan-

ță de 100 km, pe 
tocmai prielnică 
cari temerare (un 
stinjenit evident 
în tentativa lor).
lui Dinamo București a realizat 
211.09:04, un timp excelent, inel 
neobținut in tară, nici chiar iu 
perioada de vîrf a sezonului.

o vreme nu 
pentru încer- 
vînt rebel i-U 
pe alergători 
reprezentativa

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)



5 MINUTE CU

NATALIA MĂRAȘESCU

„REPETIȚIE TACTICĂ" LA TBILISI, 
CHIAR FĂRĂ KAZANKINA... Titlul, un puternic stimulent După

La sfîrșitul sâptămînii tre
cute, la Tbilisi, s-a desfășurat 
tradiționalul concurs atletic do
tat cu Premiul ziarului Pravda. 
Atletismul nostru a fost repre
zentat de Natalia Mărășeseu 
(locul I la 1500 m cu 4:08,4), 
Maririca Puică (locul II In a- 
ceeași probă cu 4:09,4), Mariana 
Suman (2:04.2 la 800 m). Adrian 
Ghioroaie (16,05 m la triplu- 
salt) și Carol Corbu (15,96 m). 
Cîteva amănunte despre între
cerile de la Tbilisi ne furni
zează Natalia Mărășescu.

— în dorința de a întîlni ad
versare valoroase, am concu
rat la Premiul Pravda, sperînd 
să o întilnesc pe Tatiana Ka- 
zankina. Dubla campioană o- 
limpică nu s-a aliniat însă la 
start. în condițiile unei căl
duri sufocante, care elimina po
sibilitatea înregistrării unei per
formanțe deosebite, am consi
derat cursa drept un bun pri
lej de repetiție tactică. Finala 
europenelor de la Praga va fi, 
cred, în primul rînd o proble
mă de tactică. Am stat, așadar, 
în pluton. Cu 200 m înainte de 
sosire a atacat Maricica ; am

urmat-o, și în ultima linie 
dreaptă am declanșat eu sprin
tul. Am alergat ultima sută 
In 13,2, rezultat care se apro
pie de recordul meu personal 
pe 100 m...

— Se pare, deci, eă viteza 
nu-ți mai este punctul vulne
rabil ?

— Cursa de la Tbilisi, cea 
de la „internaționale**, cit mai 
ales proba de 800 m din ace
lași concurs (n.n. unde Natalia 
și-a îmbunătățit recordul per
sonal, întrecîndu-le pe specia
listele distanței Lovin, Suman, 
Tăriță) reprezintă răspunsul la 
această întrebare.

— Alte amănunte de la Tbi
lisi 1

— A fost un concurs mare, 
dominat de un atlet fenomenal: 
Vladimir Iașcenko. îl văzusem 
în martie, la Milano, sărind 
2,35 m în sală. De atunci nu 
a mai concurat. Acum, la pri
mul concurs în aer liber, a 
doborît din nou recordul lumii. 
Este o adevărată mașină de să
rit, dar o mașină decontractată! 
Am stat de vorbă și cu Alberto 
Juantorena. Era deja la al

10-lea concurs al sezonului. De 
la Tbilisi a plecat în Polonia, 
de acolo la Koln, unde voi 
concura și eu, împreună cu 
Ileana Silai și Fița Lovin, spe
rînd — din nou — să întîlnim 
alergătoare valoroase. Simbătă, 
la Augsburg, voi concura din 
nou la 1 500 m, în cadrul me
ciului cu R. F. Germania.

— Nu ai alergat deloc, în a- 
eest sezon, 3 000 m...

— Este adevărat, pe cît de 
adevărat este și faptul că am 
nevoie, înaintea „europenelor** 
de o cursă tare pe această dis
tanță. Sper să o întilnesc, la 
începutul lui iulie, la Stockholm 
sau la Goteborg pe Grete Waitz. 
Dacă am putea ști din vreme 
programul concursurilor din 
„circuitul** european...

— Și apoi ?
— Urmează o perioadă de 

pregătire la altitudine, după 
care începe a doua parte a 
sezonului, cu „vîrful** la în
ceputul lui septembrie, la cam
pionatele continentului...

VL M.

FINIȘUL IREZISTIBIL
AL RUGBYȘTILOR DE LA FARUL.

DEfICI

CAMPIONATE • COMPETIȚII
CAMPIONATELE 

NAȚIONALE 
Șl ALE „DACIADEI" 

LA GIMNASTICA
ORADEA, 20 (prin telefon). In 

sala A. S. Armata din localitate 
au continuat finalele campiona
telor naționale și ale „Daciadei" 
la gimnastică. Luni și marți a 
fost rîndul tinerelor de la gim
nastică sportivă să-și dovedeas
că măiestria în cadrul Întreceri
lor finale. Primele au intrat in 
concurs gimnastele de categoria 
a IV-a (pînă la io ani). Finalele 
de la Oradea au demonstrat că 
această ramură sportivă are o 
bună bază de masă de unde, nu 
peste multă vreme, pot apărea 
alte Nadii și Teodore. La sări
turi, execuțiile extrem de dificile 
nu mai sînt o problemă. Au apă
rut chiar sărituri Tsukahara. Pe 
bîrnă, micuțele gimnaste fac sal
turi înainte și înapoi cu dezin
voltură, fiind bine apreciate de 
brigăzile de arbitre, formate din 
foste reputate gimnaste. La soL 
elementele acrobatice în torent, 
cu grad ridicat de dificultate, 
nu mai constituie o problemă, 
dar aici micuțele gimnaste mal 
au mult de lucru pentru ținuta 
artistică (mai slabă și la celelal
te aparate). Aprecieri pozitive 
pentru dificilele exerciții de la 
paralele inegale.

Disputa propriu-zisă a dat 
cîștig de cauză tinerelor gim
naste de la C.S.Ș. 2 București 
care, excelent pregătite de antre
norii Iulia Rotărescu, Lucia Mar- 
cu și Mihai Demetrescu, au cu
cerit titlul de campioane pe e- 
chipe, depășind formația Liceu
lui de gimnastică din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej (cu 
iportive parcă prea timide la 
aceste campionate). Comportări 
meritorii au avut și sportivele 
de la Petrolul Ploiești, care re
intră în plutonul fruntaș și de 
la Școala generală i0 din Timi
șoara, aceasta revenind printre 
protagoniste după mal mulți ani 
de anonimat.

întreceri interesante șl pentru 
gimnastele de cat. a m-a (10—12 
ani), lupta pentru întîietate dîn-

du-se între echipa C.S.Ș. Oradea 
(excelent pregătită de soții Ag
neta și Emerich Ban), eare a 
cucerit titlul de campioană după 
o întrecere palpitantă cu forma
țiile Liceului de gimnastică din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și clubului Dinamo Bucu
rești.

Rezultate. CAT. A rV-A, ECHI
PE : L C.S.Ș. 2 București — 
campioană națională și a ,J>a- 
eUdei* 1S3,25 p ; 2. Lie. gimn. 
Gh. Gheorghiu-Dej 180,75 p ; 2. 
Petrolul Ploiești 178,15 p ; 4.
S. C. Bacău 169,60 ; 5. Lie. 4 
Galați 169,40 p ; 6. Șc. gen. 10 
Timișoara 169,15 p; INDIVIDUAL 
COMPUS: 1. Olga Moise (C-S.Ș. 2 
București) 27,40 p; 2. Lavinia 
Agachie (Lie. gimn.) 37 20 p ; 3. 
Alina Bilăuca (C.S.Ș. 2 Buc.) 
37,00 ; CAT. A m-A, ECHIPE : L 
C.S.Ș. Oradea — campioană na
țională și a „Daciadei* 184,25 p; 
2. Lie. gimn. 181,65 p ; 2. Dina
mo București 181,30 p ; 4. C. S. 
Școlar Buc. 178,75 p ; 5. S. C. 
Bacău 176,85 p ; 6. C.S.Ș. 2 Bucu
rești 170,65 p ; INDIVIDUAL 
COMPUS : 1. Anca Chiș (C.S.Ș. 
Oradea) 38,25 p; 2. Luminița Bai- 
cea (Dinamo) 37,75 p ; 2. Eva So- 
caciu (C.S.Ș. Oradea) 27 75 p.

Paul IOVAN

CAMPIONATUL COPIILOR 
Șl FINALA PE ȚARA 

A „DACIADEI" 
LA TENIS DE MASA

Timp de trei zile. Sala sportu
rilor din municipluâ St. Gheor
ghe a găzduit Întrecerile cam
pionatului republican individual 
al copiilor ?i finalele pe tară ale 
„Daciadei** (categoria 13—14 ani) 
la tenis de masă. La capătul 
unor dispute atractive, care au 
reunit aproximativ 300 <le fete 
șl băieți din 25 de Județe, titlu
rile de campioni pe anul 1978 
au revenit următorilor sportivi : 
dublu fete, categoria 10—12 ani: 
Mariana Panțuru (C.S.Ș. nr. 1 
Buc., antrenoare Geta Pitică) șl 
Koncz Acnes (C.S.Ș. Bistrița, 
antrenor Gheorghe Bozga) ; ca
tegoria 13—14 ani : 1411 Dosza

ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

DINAMO BUCUREȘTI -

Performanta putea fi chiar mai 
bună dacă tînărul Traian Sîrbu 
și-ar fi adus și el contribuția la 
timpul echipei (a avut lungi 
perioade în care a fost real
mente tractat) sau dacă, în lo
cul lui, antrenorul Nicolae Voi- 
cu l-ar fi preferat, de pildă, pe 
Valentin Hîe. La acest spor de 
calitate, care s-ar fi putut ob
ține, îl putem adăuga — ca 
perspectivă — și pe acela ce va 
fi cu siguranță realizat pînă în 
Iulie — la Campionatul Balca
nic și august — Campionatul 
mondial — prin muncă intensă 
la antrenamente. Este clar, pen
tru prima oară în ultimul de
ceniu, performanta dinamoviști- 
lor oferă sportului nostru cu 
pedale șansa de a obține selec
ția meritată in delegația olim
pică a României.

Rezultatul de ieri a fost posi
bil datorită străduințelor clubu
lui din șos. Ștefan cel Mare 
(elocvent și faptul că ieri cam
pionatul a fost urmărit de în
treaga conducere a lui Dinamo) 
și unei fructuoase colaborări cu 
federația de specialitate. Dru
mul a fost deschis Acum este 
necesar să se meargă cu fermi
tate pe el, adică să se mun
cească în continuare fără raba
turi, fără pauze.

Disputat între bornele km 22 
fi 47 (de două ori dus-întors),

LA CONTRATIMP
campionatul s-a bucurat de o 
organizare ireproșabilă, mai fi
les datorită sprijinului prețios 
al organelor de circulație ale 
Miliției. Cele două echipe a- 
flate la start s-au împărțit in 
două categorii : Dinamo și - 
restul. Din plutonul secund, 
remarcabilă este performanța 
clubului Olimpia (antrenori : 
Marin Niculescu și Vasile Sele- 
jan) Echipa sa s-a clasat pe 
locul doi, întrecind dar pe 
Steaua, deși condițiile de - pre
gătire sînt mult mai favorabile 
la învinși.

Clasament : 1. DINAMO
BUCUREȘTI 2h.09:04 ; 2. Olim
pia 2h.l4:44 ; 3. Steaua 2h.l7:37; 
4. Metalul Plopeni 2h.l9:14 ; 5. 
Voința Ploiești 2h.23:52 ; 6. Mu
reșul Tg. Mureș 2h.28:18.

ATLETISM “oc^Tia sport1v* 
• .T.T. organizează

dumlnicâ, In cadrul ,,Daciadel'*, cea 
de a 33-a ediție a tradiționalei com
petiții „Circuitul internațional de marș 
P.T.T.". La concursul care se va des
fășură pe traseul din str. maior Co
ra vu parti ci pâ concurenți din Cehoslo
vacia, Grecia, Polonia șl, bineințeles, 
din țara noastrâ.
BOX BRÂ,LA S-A DISPUTAT 

tradiționalul turneu pugilistic 
„Memorialul Ion Covaci*, la care au 
participat peste 100 de boxeri din 
14 cluburi șl asociații sportive din 
ța rd, precum și de la clubul polonez 
„Zawlsza". CîștîgâtorH turneului, în

(C3JC Cluj-Napoca, antrenor 
Dorin Glurgiucă) si iuditha 
Borbely (Comerțul Tg. Mureș, 
antrenor Alexandru Verzar) ; 
dublu băieți, categoria 10—12 
ani : Vaslle Szakal (Voința Satu 
Mare, antrenor Emerich Terebe- 
si) și Aurelian Vădeanu (CJS.M. 
Cluj-Napoca antrenor Farkas 
Paneth) ; categoria 13—14 ani : 
Eugen Florescu (Universitatea 
Craiova, antrenor Virgil Bălan) 
șl Andras Fejer (C.S.Ș. Odor- 
heiul Secuiesc, antrenor Ferenczi 
Naghi) ; dublu mixt, categoria 
10—12 ani : Olga Nemeș (Comer
țul Tg. Mureș antrenor Alexan
dru Verzar) șl Aurelian Vădeanu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) ; categoria 
13—14 ani : Lili Dosza (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Mircea Nicorescu 
(Universitatea Craiova, antrenor 
Virgil Bălan) ; simplu fete, cate
goria 8—10 ani : Olga Nemeș ; ca
tegoria 10—12 ani : Olga Nemeș ; 
categoria 13—14 ani : Beatrice Pop 
(Gloria-Șoimii Buzău, antrenor E- 
mil Băcîoiu) ; simplu băieți, cate
goria 8—10 ani : Fiilop Attila (în
frățirea Tg. Mureș, antrenor Lohr 
Ion) ; categoria 10—12 ani : Ho
rea Vaslle (Universitatea Craiova, 
antrenor Virgil Bălan) ; categoria 
13—14 ani : Eugen Florescu (Unlv. 
Craiova).

SERIA GALELOR DE 
SELECȚIE LA BOX N-A 
ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR

Prima gală de box din seria 
celor inițiate de federația de 
specialitate în scopul depistării 
de noi elemente talentate s-a 
disputat aseară în Parcul spor
tiv Dinamo. Programată la ora 
la care se transmitea șl meciul 
de fotbal din cadrul C.M. din 
Argentina pe micul ecran, reu
niunea a fost urmărită de un 
număr foarte redus de spectators 
Trecînd peste unele deficiențe de 
ordin organizatoric (programul 
a început cu 20 de minute întlr- 
ziere din lipsă de medic) prima 
gală a avut un program bogat 
(13 meciuri) dar, din păcate, 
puține au fost partidele care au 
corespuns, din punct de vedere 
spectacular.

Meciul vedetă l-a adus în ring 
pe vie ec am pionul european T. 
Dinu (Dinamo) șl metalurgistul 
N. Popa. începutul partidei a 
test promițător. dina mo vistul 
prezentîndu-se într-o bună dis
poziție de luptă. Treptat, însă. 
Dinu s-a lăsat antrenat în boxul 
obstructionist al adversarului 
(prea mult tolerat de arbitrul 
D. Banc iu) șl partida a devenit 
nein teres antă, cu multe cîinclurl 
șl obstrucții. In final, victoria 
l-a fost acordată lui Dinu.

Intre cele mal bune meciuri le 
amintim pe cele ale ,«semimuș- 
telor* V. Voicilă (Steaua) — M. 
Tismănaru (Autobuzul), Tr. ion 
(Steaua) — N. Crăciun (Metalul), 
în care primii au obținut vic
torii la puncte șl pe cele ale 
, muștelor* Șt. Băiatu (Voința)
— D. Dorobanțu (Dinamo) — 
cîșțlgat de primul, N. Șeitan 
(Dinamo) — Gh. Govici (Steaua)
— încheiat la egalitate. în rest, 
o singură remarcă, tînărul H. 
Sultan (Steaua), învingător prin 
k.o. în partida cu N. Ciotea (E- 
lectromagnetica).

Astă-seară, de la ora 17, pe 
același ring, se dispută cea de-a 
doua reuniune. (M. Tr.)

ordinea categori’lor : P. Morea (ASA 
Cluj-Napoca), N. Robu (BC Brâila), 
Al. Dumitrașcu (BC Br), I. Lungu 
(BC Galați), St. Miloș (Voința Br), 
L Sandu (Prahova PI), Al. Giurgiu 
(BC Br), C. Ciochina (BC Br), I. 
Râducu (BC Br), G. Donicl (Steaua), 
D. Mi cu (BC Galați). (GR. R1ZU, 
coresp.). A C.S.Ș. ENERGIA BUCU
REȘTI - SELECȚIONATA VOIEVODA
TULUI CRACOVIA (Polon’a) 24-4. în
tâlnirea a fac ut o buna propagandă 
boxului în rîndul elevilor, sala Liceu
lui industrial nr. 23 fiind arhiplină. 
Bucureștenli, foarte bine pregâtâț' do 
antrenorii Gh. Cristea și Ovîdîu Mun
te a nu, și-au depășit net adversarii. O

După a repriză de prelungită 
espectativă, Farul Constanța s-a 
Impus apoi cu suficientă autori
tate în fața Rulmentului Birlad 
(16—6), prin trei încercări, una 
mai frumoasă decît alta. Motrescu 
a făcut din nou dovada calități
lor și rafinamentului fa care a 
ajuns, secondat fiind de toți com
ponența liniei de treisferturi. 
înaintarea (îndeosebi prin linia I, 
prin Mușat, Borșaru și Urdea) a 
avut, de asemenea, o prestație 
sigură, în fața unui adversar 
care s-a apărat cu multă ambi
ție, departe de a se teme de 
„cartea de vizită" a XV-lui con- 
stănțean. Cu această victorie, 
Farul poate privi oarecum detașat 
ultimul „hop" din campionat, 
meciul cu Universitatea Timișoa
ra pe care 11 susține duminică a- 
casă. Fiindcă este greu de crezut 
eă împotriva cursului competiției, 
studenții timișoreni ar putea fur
niza surpriza campionatului : o 
victorie pe Litoral. Numai așa 
și Întrecind pe Știința Petroșani 
(cu care joacă la București) 
Steaua s-ar putea instala, chiar 
pe linia de sosire, în fruntea cla
samentului...

Echipa antrenată de Mihai Naca 
dispune de efectivul complet, iar 
victoria de la Birlad a mobilizat-o 
și mai mult In vederea ultimu
lui examen din actuala ediție a 
Diviziei A. Treisferturile manifes
tă un mare „apetit* în mînuirea 
baloanelor •. de 14 ori au șarjat, 
într-o singură repriză (a doua) 
spre buturile blrlădenilor ; jucă
torii din Hnia a m-a le-au du
blat deseori în acțiunile ofensive; 
grămezile s-au arătat a fi foarte 
puternice - In I ocazii, „pache
tul" Farului l-a împins pe cel al 
Rulmentului cu 5—10 metri, iar o 
dată, într-un moment foarte fa
vorabil gazdelor, aproape de sfîr

șitul partidei, a avut forța ne
cesară să iasă In avantaj; în 
fine, la repunerile din margine 
constănțenii s-au arătat a fi im
batabili acroșeri.

Campionatul Diviziei A este ca 
șl jucat. Farul a mai făcut du
minică, la Birlad (In fața unul 
adversar cu multe virtuți și cu 
un lot care aduce aproape în fie
care sezon elemente noi, a se ve
dea foarte tînărul Zavate, un 
închizător de linia a in-a cu mari 
posibilități) o opțiune, decisivă, 
spre mult dorita performanță, de 
a cîștiga în patru ani de trei ori 
titlul de campioană !

La polul opus al clasamentului, 
lucrurile apar la fel de clare : 
Olimpia București și C.SfM. Su
ceava vor ceda, cel puțin pen
tru un an, locul formațiilor nou 
promovate, C.F.R. Brașov și Ra- 
cemin Baia Mare... (Doar dacă 
Olimpia „se trezește" și cîștigă 
în ultima etapă la Gura Humo
rului, ceea ce ar situa-o în fața 
echipei locale în final...) (T. ST.).

CLASAMENTUL
1. FARUL 13 11 1 1 203: 98 36
2. Steaua 13 11 0 2 338:118 35
3. Dinamo 13 6 2 5 157:125 27
4. Știința petr. 13 6 2 5 164:149 27
5. „U“ Timiș. 13 5 0 8 88:159 23
6. R.C. Gr. R. 13 4 1 8 94:120 22
7. Rulmentul 13 2 2 9 92.182 19
8. Rapid») 13 3 0 10 110:295 18

9. C.S.M. Sibiu 13 9 1 3 214: 88 32
10. Poli Iași*) 13 9 0 4 224:126 30
11. R.C. Sp. st.*) 13 7 3 3 177: 95 29
12. T.C. Ind. Cța 13 7 0 6 195:103 27
13. Poli Cj.-N. 13 5 2 6 125:178 25
14. Minerul G.H. 13 4 1 8 111:234 22
15. C.S.M. Sv. 13 3 2 8 79:146 21
16. Olim. Buc. 13 3 1 9 107:262 20

•) Sancționate cu pierderea unui 
punct avînd 3 jucători suspendați.
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La jumătatea drumului dintre „europene" și t

MULȚI TINERI LUPTĂTORI VIZEAZĂ LOCURI ÎN EC!
Finalele campionatelor îndivî- v 

duale de lupte greco-romane șl 
libere s-au încheiat cu puțin 
timp în urmă. Programate apro
ximativ la jumătatea perioadei 
dintre campionatele europene și 
cele mondiale (care urmează să 
se desfășoare între 20 și 27 au
gust, la Ciudad de Mexico), în
trecerile au avut menirea nu nu
mai de a desemna campionii na
ționali și ai „Daciadei", ci și de 
a oferi tehnicienilor noștri posi
bilitatea să constate gradul de 
pregătire a sportivilor fruntași. 
Și nu se poate spune că această 
competiție n-a constituit un bun 
prilej de verificare a potențialu
lui selecționaților noștri. Numă
rul sportivilor pretendent! la tit
lurile de campioni naționali eare 
au manifestat o pregătire supe
rioară a fost (la unele categorii) 
foarte mare. In aceste condiții, 
component!! echipelor reprezen
tative au fost nevoiți să depună 
mari eforturi pentru a termina 
competiția neînvinși. Evident, ne 
referim la cei care au reușit a- 
ceastă performanță, ei reprezen- 
tind însă marea majoritate.

In Întrecerile de greco-romane, 
disputate la Craiova, opt dintre 
participants te C.E. de la Oslo 
au devenit campioni al țării. A- 
mintind și faptul că Ion Draica 
n-a luat startul in concursul de 
M Craiova ajungem la conclu
zia că un singur luptător care 
a fost la C.E (Ivan Savin — cat. 
100 kg) n-a reușit să se dove
dească și cel mai bun din țară. 
El a fost depășit de luptători ca 
N. Martinescu, V. Andrei și Z. 
Szflak, spjortivl cu o mult mai 
mare experiență competițională 
decît a sa. Ceilalți componențl 
al lotului național prezent ia 
Oslo au dovedit eă au înțeles 
bine dificultatea competițiilor in
terne pregătindu-se așa cum se 
cuvenea pentru disputele cu 
concurențli autohtoni, mulți ca
pabili șl ei de mari performanțe 
pe plan internațional.

Ion Păun a avut serioase difi
cultăți în partidele cu Șt. Negrlșan 
(meciul s-a Încheiat fără puncte 
tehnice, cu o dublă descalificare) 
șl cu I. Dulică (într-o formă 
foarte bună la campionatele na
ționale) ; Ștefan Busu a trebuit 
să se întrebuințeze serios pentru 
a-1 învinge pe juniorul rapldist 
Gh. Mlnea ; Gheorghe Ciobotaru 
a ctștigat discutabil meciul cu 
V. Prenția, iar Petre Di cu z fost 
favorizat de juriu în disputa cu 
juniorul slătlnean I. Răduțescu.

Campionul categoriei 62 kg, Ion Păun (Dinam 
tarul *n „pod" ți încearcă să realize 

Fote
Victoriile finale au fost obți

nute de luptători consacra ți care, 
repetăm, au manifestat o foarte 
bună pregătire pentru campio
natele naționale, dar, în același 
timp, o serie de tineri au reali
zat importante salturi calitative 
pe linia creșterii valorii lor spor
tive. în concluzie, se poate a- 
precia că luptele noastre greco- 
romane dispun de multe elemen
te tinere, talentate, capabile să 
continue succesele remarcabile 
realizate pînă acum.

Spre satisfacția celor care ac
tivează în această disciplină 
sportivă și în întrecerile de lup
te libere de la Tg Mureș s-a 
constatat o situație asemănătoa
re. Ediția 1978 a campionatelor 
naționale, prima in care s-au 
decernat și titlurile de campioni 
ai „Daciadei", s-a disputat la un 
nivel valoric superior celor pre
cedente. Cu excepția a trei cate
gorii, în care Ion Arapu (52 kg), 
Aurel Neagu (57 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg) au cîștigat tit
lurile fără prea mari dificultăți, 
ceilalți component! ai echipei 
participantă la C.E. de la Sofia 
au trecut prin mari emoții, unii 
dintre ei fiind chiar nevoiți să 
se recunoască învinși. De pildă, 
Lajos Șandor (68 kg) s-a clasat 
pe locul secund, fiind depășit la
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0/N TOATE SPORTURILE

premiera tehnică în boxul autohton : 
gala a fost viz onatâ de câtre toți 
elevii din internat, și în sala de me
se, prin aparate de televiziune în 
circuit închis. Camerele de luat ve
deri au fost mîrtuite de câtre elevii 
I'ceului. Cel mai buni boxeri ai reu
niunii ou fost Mihai Niculescu, Ștefan 
Dincâ și Mîhai Pascal de la gazde și 
Janusz Kotodziej și Zbigniew Wlodyka 
de la oaspeți. (Daniel DIACONESCU» 
coresp.).

TÂNOTAJ LACUL HERĂSTRĂU VrtHVinj a găzduit o atrăgă
toare întrecere rezervatâ juniorilor : 
„Cupa Clubului sportiv școlar nr. 1". 
Trofeul a fost cîștigat de sportivii 
clubului gazda, învingători în 6 pro
be. Clasament general: 1. C.S.Ș. nr. 1 
15S p, 2. Dinamo 66 p, 3. Steaua 
<1 p, 4. Metalul 34 p, 5. Olimpia 27 
p, 6. Clubul sportiv școlar 24 p, 7. 
C.S. Onești 11 p.

JUD^Ț 
desfâșurot n 
parte din k 
burilor spori 
și Gh. Gheo 
remarcabil 
pe primele 
Gheorghiu-D< 
Au fost obți 
frtr;; i«J!»/țdț 
locuri trei.

LUPTE ț 
el Austriei" 
romane ce 
23-25 iunie.
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țizne în meciurile turneului, __
eepțle făcînd, din nou, cel de ta 
Aurul : L Bice și Al. Naszodi, 
care au obținut rezultate bune 
to toate cele trei jocuri- La 
Voința București, de exemplu, 
unde joacă patru sportive din 
lotul național, dintre care trei 
au participat recent la campio
natele mondiale, rezultatele au 
fost contradictorii, inr eg is trindu
se căderi de valoare, de la o zi 
la alta. Din această cauză, echi
pa care, alături de Laromet, 
pornea cu mare favorită, a ca
potat, terminînd întrecerea pe 
locul trei, poziție de neconceput 
la o echipă încadrată cu jucă
toare de valoare internațională. 
Astfel, Elena Andreescu, vice- 
campioana lumii, a jucat în pri
mul meci excelent, obținînd cel 
mai bun rezultat al finalei — 
449 p d, pentru ca în partidele 
următoare să fie de nerecunos
cut, să doboare doar 370, apoi, 
în ultimul joc, 372 de popice ! 
La fel de slab au jucat Elena 
Pană (358 p d în primul joc), 
Elisabeta Badea (309 p d din 70 
lovituri). Singura jucătoare con
stantă de la Voința București a 
fost Florica Filip (care nu este 
în lot) notată pe foile de arbi
traj CU 401, 390 și 396 puncte I 
Nu au strălucit nici Silvia Rai- 
ciu (Laromet) — 430—375—404, n- 
diko Szasz (Voința Tg. Mureș) 
368—398—405, Grigore Marin 850— 
857—826, Alexandru Tudor (am
bii de la Olimpia București) 824— 
928 !—864, Alexandru Cătineanu 
(Gloria București) 868-869—861— 
toți component! ai reprezentati
velor naționale.

Regulamentul întrecerilor fi
nale — care prevedea eșalonarea 
echipelor ta clasament nu după 
numărul de victorii, ci numai 
după numărul popicelor doborîte 
în cele trei partide — a produs 
în rîndurile unor echipe nemul
țumiri, justificate după părerea 
noastră, și situarea formațiilor 
pe alte poziții decit cele pe care 
le meritau. Astfel, la femei echi
pa Voința Tg. Mureș, cu o sin
gură victorie, s-a clasat pe locul 
doi, datorită unul singur rezultat 
bun (2 413 — cel din meciul eu 
Voința București), în schimb 
formația Petrolul Băicoi care 
obfiruse două victorii, întrecînd 
și pe Voința Tg. Mureș, a ocupat 
locul patru în clasamentul gene
ral. Sperăm ca la viitoarele tur
nee finale, și chiar la cele ale 
juniorilor, care se dispută ta 
sfîrșitul acestei săptămîni, ierar
hizarea echipelor să se facă 
după alte criterii, mai obiective.

ex-
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Și TOTUȘI, 
IEȘENCELE 

AU PLECAT
TRISTE!..

’„Festivalul 
muncitoresc-, .
In municipiul Gh. Gheor
ghiu Dej, a foit un lim
bat tn «oare, 
două iile, 
splendidă,

sportului
desfășurat

Timp de 
pa o vreme

_______ , toate bazele 
orașului au găzduit
pute prietenești, la 
rite discipline, intre 
miști din Borzești, 
fecțlonere de la Focșani 
și Vaslui, mineri de ta 
Comănești, petroliști de la 
Motnești, tn general mun
citori și muncitoare 
cinci județe : Bacău, Vas
lui, Vrancea, Iași ri Su
ceava. O tntilnlre care a 
însemnat un minunat pri
lej de destindere pentru 
toți concurența (ba chiar 
ți pentru familiile unora.

care l-au însoțit), de refa
cere după orele de muncă 
petrecute la bandă, 
mină sau la schelă, 
bună dispoziție. In frumo
sul ți tinărul 
care ne-a dat-o 
s-a făcut sport, 
chegat prietenii.

„Totul a fost 
aid, bine

municipiu 
pe Nadia 
s-au in-

frumos 
___ . ___ organizat", 
ne-ou spus-o mulți dintre 
oaspeții așezării de 
ri-ul Caștn. Și totuși, 
surprins o lacrimi, 
turneul de volei-fete, ali- 
turt de echipa formate 
dtn muncitoare (care ju
cau ața «mm... jtiou) a e- 
pdrut — reprezenttnd mu
nicipiul Gh. Gheorghiu 
Dej — o formație a Clu
bului sportiv fcolar, eupld, 
bine pregătită, care a în
vins tn toate partidele. 
„Era mal bine să venim 
și noi cu cele de la clu
bul sportiv școlar 7* ne 
întreba o jucătoare, mun
citoare la Întreprinderea 
de confecții Iași.

Nu, nu era mai bine 1 
Gazdele — de felicitat că 
au inițiat fi organizat «- 
eeastă acțiune — au gre- 
țit eălctnd un principiu, 
de dragul... rezultatului. 
Nu trebuie aduse intr-o 
competiție rezervată unor 
jucătoare care fac sport 
do dragul miședrii, parte
nere «Ie întrecere care au 
eu totul alt regim de pre
gătire. știu gazdele cd ie- 
,ancele, învinse ta finală, 
au plecat trista T

Modesto FERRARJN1

In 
de

din

| al „Cupei României

I FINALISTELE ANUNȚA 0 PARTIDA „DE ZILE MARI
Mîine, pe Stadionul Republicii, cu începere de la ora 17, Uni

versitatea Craiova, deținătoarea trofeului, și F.C. Olimpia Satu 
Mare, revelația actualei ediții. își vor disputa finata celei de-a 40-a 
ediții a „Cupei României**, competiție care se dispută sub generi
cul „Daciadei*. Am fâcut o scurtă incursiune în taberele celor două 
combatante pentru a vedea cum privesc antrenorii și jucătorii această 
confruntare, cu ce gînduri și intenții abordează ei finala.

UNIVERSITATEA CRAIOVA DOREȘTE REEDITAREA 
SUCCESULUI DE ANUL TRECUT.

PRIMUL CAMPIONAT SĂTESC DE ATLETISM

talent și prin muncă, să fie 
selecționați în secțiile de per
formanță ale unor cluburi, ie
șind din anonimat. Este, de 
fapt, și unul din obiectivele de 
bază ale „Daciadei". 
• Iată-i pe finaliștii 
rezultatele obținute, 
pe podium :

FETE. 100 m : 
Scarlat (Brăila), 2. Eva 
(Timiș), 3. Elisabeta 
(Cluj). 800 m : 1. Maria_____
(Ilfov), X Stana Gomorea (Ia
lomița), 3. Valeria Irinciuc (Su
ceava). Lungime : 1. Maria
Radu (Dolj), X Orania Scarlat

care, prin
au ajuns

1. Orania 
Covaci
T3r6k
Marin

(Brăila), 3. Elisabeta Torfik 
(Cluj). Greutate : 1. Monica Co- 
cuț (Neamț), X Leonora Sorș 
(Timiș), 3. Elena Cadar (Satu 

Mare).
BĂIEȚI. 

(Ilfov), X 
M. Martac 
m : 1. V. 
L Dan (Cluj), 
(Gorj). Greutate _____ __
(Brăila). X L Iluțiu (Satu Mare), 
3. L Grebenis (Vilcea). Lun
gime : 1. P. Lenghel (Arad), 
X B. Gali (Sălaj), X L Anania 
(Botoșani).

Clasamentul pe județe : 1. A- 
rad 66 p, X Brăila 753 p, 3. 
VÎIeea 773 P. 4. Botoșani 333 
p, X Alba 87 p, X Ilfov 88 p.

106 m : 1. Gh. Preda 
C. loan (Vaslui), 3.

(Teleorman). 1 500 
Bâlașa (Neamț), X 

IA. Oană 
lj_ S. Gagu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA
25 IUNIE 1978

3 numere din 
se. Participarea 
lete seria ,,R* de 

luca integral sau 
TAȚI ! SIMBATA

cele 12 extra-
— pe bi- 

M lei. Se poate 
sfert NU ui- 
24 IUNIE este 

ULTIMA ZI etnd mal puteți cum- 
p&ra bilete.

ClȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1978. Categoria

de

eompetiția

Vi se oferă șanse sporite 
cîștig deoarece această tragere 
beneficiază de 114.239 lei report 
la categoria 1. Vă reamintim că 
Ia tragerile LOTO-2 se pot obți
ne : • autoturisme «Dacia 1300" 
• ciștlguri în bani. Se acordă S 
categorii de. cîștiguri. Se poate 
cîștiga șl cu 2 numere din 4 ale 
uneia din cele 3 extrageri și cu

CONCURSULUI 
DIN U IUNIE 

_____1 : (13 rezultate)
SS.25 variante a 1.071 lei ; cate
goria 2 : (12 rezultate) L777.75
variante a 120 lei ; câștigul de 
categoria 3 fiind sub plafonul 
minim de 40 iei, fondul acestei 
categorii conform regulamentului 
a fost atribuit celorlalte două 
categorii.

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va avea loc la Casa de cul
tură a sectorului 2. din Mr. kL 
Emlnescu, nr. » la ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii 
va fi televizat la orele 19,30 to 
pauza meciului transmis de la 
CJd. de fotbal.

hchipele du- 
I din Făgăraș 
txnportîndu-se 
F mo clasat 
GS.$. Gh. 
L Fogâraș. 
r--e-"v*a, 8 vic- 
i doi și 7

L INTERNA- 
reie premiu 
ere și g reco

in perioada 
tea Bregeuz,

va fi prezent 
Toth, care a 
să arbitreze _____ ________ w
ETAPA DE LIBERE din cadrul primei 
Divizii, ce urma sâ aibâ loc în zile
le de 1 ți 2 iulie, a fost amînatâ 
pentru zilele de \6 și 17 septembrie. 
Concursurile se vor desfășură în ace
leași local’tâți în care au fost pro
gramate inițial. « |N SALA SPOR
TURILOR DIN BRAȘOV a avut loc 
întîînirea internaționala amicala din
tre luptătorii de greco-romane de 
la Steagul roșu și cei de la A.S.K. 
Vorwârts din Frankfurt pe Oder 
(R.D.G.). Victoria a revenit gazdelor, 
cu scorul de 6-3.

și arbitru! român VasTte 
fost delegat de F.I.L.A. 

la aceste întreceri.

uni verși ta tea Craiova n-a mai 
luat calea Băniei după semifi
nala cu Politehnica Iași. Studen
ții craioveni au rămas în Capita
lă, stabilindu-și „cartierul gene
ral* la hotelul Pare. Ziua de 
luni a fost afectată in exclusivi
tate unui program de recupera
re. Antrenorii Uie O^nă și Con
stantin Deliu au efectuat. în 
schimb, luni, un intens antrena
ment cu jucătorii de rezervă pe 
terenul C.P.B., pus la dispoziție 
de asociația sportivă a Combina
tului poligrafic. Marți, pe ac 
teren, a avut loc o ședință de 
instruire cu caracter tehnico-tac
tic. Pregătirile cralovenîlor se 
vor încheia în cursul acestei zile 
„Ne așteaptă un meci extrem de 
dificil. F.C. Olimpia este un ad
versar tenace, care nu va reda 
cu una cu două fi, ta plus, for
mează o echipă rziic știe să pa
seze cum nu multe adversare o 
fac** — ne-a spus antrenorul ILIE 

OANA. Secundul său. Constan
tin Deliu, a adăugat : „Ca 
Învingem și prețiosul trofeu 
rămtaă ta Craiova va trebui 
jucăm la valoarea maximă, 
un potențial ridicat. Ne-ar 
convenit să Intilnim Jn finală _ 
F.C. Argeș, formație mai apro
piată de stilul nostru. Echipa 
sătmăreană. ea orice echipă care 
se vede ajunsă atlt de sus, va 
face totul să ne încurce jocul, 
să ne taie elanul ofensiv. Cu 
toate acestea, nu pot să ered eă 
vom rata posibilitatea unei noi 
participări tn Cupa Cupelor-. 
Căpitanul echipei, Ștefănescu,

a adăugat : „Cred că va fi o fi
nală spectaculoasă. Aștept din 
partea coechipierilor mei o com
portare exemplară și un joc pe 
măsura reală a valorii noastre. 
Știu că r.u va fl ușor să învin
gem, pon;ru că formația sătmă
reană are un stil de joc com

binativ, avind ia Smarandache un 
adevărat mobilizator1*. Marcu 
sublinia și el dificultatea parti
dei cu F.C. Olimpia, deelarir.du- 
ne : „Va trebui să jucăm la tel 
de bine ca In finala disputată, 
acum un an cu Steaua. Sper 
să-mi reușească citeva curse pe 
aripă, cu care să prind pc pictor 
greșit apărarea adversă".

în general, atmosferă optimistă 
în tabăra craioveană. Cîteva mii 
de suporteri din cetatea Băniei 
și-au anunțat sosirea milr.e in 
Capitală pentru a-și încuraja e- 
china favorită. Jucătorii știu a- 
cest lucru și vor încerca să fie 
la Înălțimea pretențiilor pasio
nalilor și aprigilor lor susțină
tori.

...DAR Șl F.C. OLIMPIA VREA SA ADUCASAȚU MAR_
PRIMUL TROFEU

ific. ași

U

fl

Duminică seară, după succesul 
repurtat la Sibiu, unde a ob
ținut calificarea în finala Cupei 
României, Olimpia Satu Mare 
s-a îndreptat cu autocarul spre 
Po.ana Brașov. Antrenorul 
Gheorghe Staicu șl secundul său 
Ștefan Czako, conștienți de fap
tul că jucătorii lor au depus 
mari eforturi în cele 120 de mi
nute de joc din meciul cu F.C. 
Argeș, au considerat că este nea
părat necesar ca forțele să Ce 
refăcute ta cel mai scurt 
^Două zile de ozonificare, 
tltudine — ne spunea Gh.
— vor fl ett se poate de 
venite pentru jucătorii 
Plimbările prin pădure si 
namentele ușoare ta cele 
zile ta Poiana Brașov ne 
reda energia de care avem atlt 
de multă nevoie joi, în m?.rea 
confruntare. Faptul eâ am «juns 
ptal ta finală ne obligă foarte 
mult. Vom juca deschis, evident 
ta elșdg. fl chiar dacă — teore
tic — avem șansa a doua ta fata 
actualei deținătoare a trofeului.

timp, 
ta al- 
SU‘CU 

bine 
mei. 

antre- 
două 

▼or

nu ne considerăm nici 
«iinalnte învinși, s-au 
rut cazuri cjnd ..buturuga mică 
a răsturnat carul mare". Tele
gramele de incurajare pe care 
le-am primit de la Satu Mare, 
de la numeroșii noștri supor
teri. ne-au ridicat moralul și toc
mai de aceea vom face tot ce ne 
stă in putință ca să intrăm In 
posesia prețiosului trofeu".

In tabăra sătmăreană, Kalser, 
Smarandacbe. Mureșan, Both, 
Hațeganu și ceilalți component! 
ai echipei știu că-1 așteaptă un 
meci — cum se spune — „la 
cea mai înaltă tensiune". Cu 
toții s-au angajat ca, joi după- 
a miază pe stadionul “ 
di, printr-o perfectă 
sufletească, să ridice 
de ansamblu a echipei 
ei cele mal înalte. Și ________
Olimpiei vor să se țină de cu
rtat, obțlnînd victoria și Cupa 
României care ar reprezenta cel 
mal prețios dar oferit suporteri
lor sătmăreni.

Gheorghe NERTEA

o 
mai

Republi- 
eoeziune 
valoarea 

la cotele 
jucătorii

Retrospective la ediția nr. 60 a Diviziei A

| JOCUL REZULTATELOR Șl AL ÎNTÎMPLĂRII A DOMINAT
ÎN CHIP NEGATIV VALOAREA CAMPIONATULUI

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ediția nr. 
arătat, tacă 
primei sale 
tre formații_ _________ ___ __
nivel mai scăzut decit în prece
denta ediție și că, fără un revi
riment general tn retur, bilan
țul calitativ al întrecerii nr. 1 
din fotbalul nostru va fi foarte 
sărac. Dar stagiunea de primă
vară nu a venit cu creșterea 
mult dorită și necesară șl — ast
fel — o ediție oarecum jubiliară 
a Diviziei naționale 
parte de a-și onora

In multe dintre 
dedicate competiției 
fotbalului nostru se . 
manifestă, tn ansamblul Întrece
rii, O NIVELARE DE SUS IN 
JOS A VALORII FORMAȚIILOR, 
că se înregistrează mari • • -
misiblle fluctuații. Dacă 
simplele considerații la 
șl tăcem apel la cifre si _ _____
oomparate vom vedea că acele ob
servații stat perfect Întemeiate. 
Iată, dacă pornim de la adevărul— 
de toată lumea recunoscut — că 
un campionat de valoare ridica
tă trebuie să arate, ta clasamen
tul final, cit mal multe formații 
real ztnd acea „medie de regula-

SO a campionatului a 
după desfășurarea 

păru, că multe «lin
ge prezintă la un

ȘTIRI •

I
I

a fost de- 
obligațiile, 
comentariile 
de vîrf a 
arăta că se

și inad- 
lăsăm 

o parte 
la cifre

Rl
• MÎINE, JOI, CU ÎNCEPERE 

DE LA ORA 9, va avea loc, ta
•ediul F.R.F., ședința de analiză 
a campionatului divizionar A, e- 
diția 1977—78. Participă președin
ții de cluburi de fotbal (șefii de 
secții de fotbal), antrenorii prin
cipali și secunzi, medicii echipe
lor din Divizia A.
• divizia C — alte rezultate 

din etapa a XXX-a: seria a ni-a
— Unirea Eforie — Pescărușul 
Tulcea 2—1 (1—0) ; seria a VI-a
— Electrodul Slatina — Cimentul 
Fleni 3—1 (0—0).
• BILETELE PENTRU FINALA 

«CUPEI ROMÂNIEI-, programată 
mîine, de la ora 17, pe stadionul 
Republicii, s-au pus în vtozare la 
casele obișnuite.
• ȘEDINȚA COMISIEI DE DIS

CIPLINA a F.R.F. care urma să 
aibă loc mîine, joi, se va ține 
vineri la ora obișnuită.
• A încetat din viață, la Plo

iești, D. IONESCU-ȚOPE, pioner 
al arbitrajului din țara noastră, 
unul dintre cei mai reputați ca
valeri ai fluierului români din
perioada dintre cele două războa

ie mondiale.

ritate- 
a două _ _ __ _____
in toate partidele și a unui punct 
in partidele din deplasare, să 
vedem ce au obținut formațiile 
noastre In ediția recent Încheia
tă. La 34 partide susținute (for
mula de campionat cu 18 echipe), 
media aceasta teoretică este dc 
51 de puncte. El bine, nu numai 
că nici una dintre echipele frun
tașe n-a obținut această medie, 
dar toate se plasează departe in 
urma ei. Primele două clasate 
sînt la W puncte diferență iar a 
treia la 14 puncte I Dacă luăm 
formația de la jumătatea clasa
mentului — jumătatea pur arit
metică — C.S. Tirgoviște, ea se 
găsește la 17 puncte de bariera 
acestei comportări de regulari
tate șl productivitate. Spre com
parație, campioana R. D. Ger
mane, Dynamo Dresda, a reali
zat două puncte peste medie, 
cea a Angliei — Nottingham 
Forest — intr-un campionat de 
mare solicitare (44 de meciuri), 
are numai un punct sub barem; 
mergind cu comparațiile tn cam
pionatele de valoare medie din 
Europa, vom constata că In în
trecerea celor mai bune echipe 
franceze. Monaco are 
puncte sub barem.

Cifrele de mai sus 
trează că ediția a ce-a 
vtzla A " ‘
DINTRE 
NIVELE, 
niază șl 
mentele ________ ____________ ,____
precedente și cea de care ne o- 
cupăm. Numărul echipelor care 
să fi avut cit de cit o linie con
stantă de «comportare este 
te mic ; chiar și cele două 
tașe, care au terminat la 
tate de puncte. Steaua și

rep-rezentînd acumularea 
puncte pe teren propriu

patru

demons- 
dta Di-

UNUL>-a plasat LA _____
CELE MAI COBORÎTE 
lucru pe care n subli- 
eomparația intre clasa- 

generale ale edițiilor

foar- 
frun- 
egali- 
F. C.

Argeș au înregistrat căderi, dls-’ 
părînd uneori în „grosul pluto
nului-. Alte formații care, prin 
valoarea loturilor și performan
tele anterioare, intrau în grupul 
protagonistelor — ca Dinamo și 
Universitatea Craiova — au avut 
o prezență prea puțin simțită. 
Alături de cele două echipe din 
frunte, doar Politehnica Timișoa
ra și Sportul studențesc și-au 
depășit cit de cît condiția din e- 
diția 1976/1977. In această situa
ție, fără un grup de 6—7 echipe 
sigure ca randament și ca serio
zitate în angajamentul pentru 
campionat, acesta nu putea de- 
eît să sufere ; „tonul* general al 
competiției a coborît simțitor 
spre submediocritate, numărul 
meciurilor în adevăr demne de o 
primă divizie a fost foarte mic.

Ceea ce a dominat, prin ur
mare, campionatul, a fost o 
inadmisibilă inconstanță. Ce 
poate vorbi mai mult despre a- 
ceastă linie sinuoasă a întrecerii 
decit faptul că A.S.A. Tg. Mureș, 
revelația toamnei, echipă dotată 
cu jucători a căror valoare a fost 
de mult consacrată, a încheiat 
competiția în a doua jumătate a 
clasamentului, tatrînd chiar tn 
acele „variante teoretice- ale 
retrogradării ? Despre rezultatele 
contradictorii, ce să mai vor
bim ? Jocul surprizelor, care a 
urmărit aproape fără încetare a- 
cest campionat chiar dacă a dat 
(uneori) o notă de atracție în
trecerii, a avut, în realitate, mai 
mult caracter negativ, fiindcă a 
anulat orice judecată de valoare 
valabilă pentru o combatantă 
sau alta. A fost, din păcate, una 
din trăsăturile dominante ale edi- 
t’ei 1977/78 !

Eftimie IONESCU

FOTBAL PENTRU ELEVI
Copiii și juniorii evidențiați 

la acțiunile de selecție orga- 
. nizate de F.R. Fotbal au po
sibilitatea să-șl desăvlrșfeaseă 
pregătirea în cadrul cluburilor 
școlare create pentru a con
tribui la creșterea unei noi 
generații de fotbaliști. La a- 
ceste cluburi pot fi admiși 
toți elevii cil aptitudini pentru 
fotbalul de performanță, în 
cazul reușitei la testările com
plexe la care vor fi supuși.

Cluburile școlare de perfor
manță cu profil de fotbal vor 
funcționa pe lingă următoare
le școli generale și licee :

ANUNȚ
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport, tn cola

borare eu Consiliul municipal pentru educație fizică București, 
organizează în ziua de joi 29 iunie, ora 12, conferința cercetăto
rului Cornel Tatu eu subiectul : „METODE moderne UTILI
ZATE IN PRACTICA MONDIALA PENTRU CREȘTEREA CA
PACITĂȚII DE PERFORMANȚA A SPORTIVILOR".

Manifestarea va avea loc In sala de festivități a Centrului de 
cercetări, din bd. Muncii 37—39, sectorul III.

Sînt invitați să participe antrenorii, profesorii de educație fi
zică, sportivii fruntași șl activiștii sportivi.

1. ARAD : • Liceul Indus
trial nr. 9 — cl. V—X. tele
fon 14579. 2. BACAU : • Li
ceul de Chimie și Biologie „V. 
Alecsandri* cl. III—XII, tel. 
13184. 3. BUCUREȘTI ; e Școa
la generală 178, cl. V—vni și 
Liceul industrial „D. Petres
cu* cl. IX—XII, tel. 67.03.35. • 
Liceul ' • • -
taj cl. 
DEA î 
20 el. 
34597.

Industrial Electroapara-
IX, tel. 27.33.35. 4. ORA- 
• Școala generală nr. 
V—VIII, tel. 34647 și
5. TIMIȘOARA : •

Școala generală nr. 10, cl. V— 
vni, și Liceul Industrial nr. 
0, Cl. IX—XII, tei. 21926.

In afara elevilor din județe
le respective se pot înscrie și 
elevi din județele apropiate, 
astfel :

1. arad : • Județele Cluj 
și Bistrița Năs&ud. 2. BACăU: 
• Județele Botoșani, Suceava, 
lași, Neamț, Vrancea și Va
slui. 3. BUCUREȘTI s • Ju
dețele Ilfov, Ialomița, Buzău. 
4. ORADEA : • Județele Satu 
Mare. Maramureș și Sălaj.

In cadrul cluburilor școlare, 
elevii fotbaliști vor beneficia 
de : s pregătire școlară de 
specialitate potrivit profilului 
secțiilor respective ; • pregă
tire sportivă de performanță 
asigurată de profesori și an
trenori cu un înalt grad de 
calificare șl competență, tn 
condițiile unei baze materiale 
Ia nivelul cerințelor fotbalului 
modern ; • cazare și masă, 
iar în vacanțe asigurarea pre
gătirii sportive In tabere.

Informații suplimentare se 
pot lua de la secretariatele 
școlilor.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI CONTINUĂ ASTĂ SEARĂ IA PEKIN

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)

Vizita a continuat in orașul 
de reședință al județului. Ia 
Miercurea Ciue, unde elicopte
rul prezidențial a aterizat pe 
stadionul din localitate. Locui
torii orașului, români și ma
ghiari, tineri și vîrstnici, au făcut 
o caldă și 
tovarășului 
Obiectivele 
mul vizitei 
le

entuziastă primire 
Nicolae Ceaușescu. 
înscrise în progra- 
au cuprins unități- 

Filatura de lină pieptănată, 
nlreprinderea de tricotaje și 

întreprinderea de tractoare pe 
șenile.

La încheierea vizitei de lucru 
în județul Harghita, in fata 
Comitetului județean de partid 
a avut loc o mare adunare 
populară la care au participat 
zeci de mii de oameni ai mun
cii. în uralcle mulțimii, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintarea secre
tarului general al partidului a 
fost subliniată în repetate rin
duri cu puternice aplauze, cu 
ovații și urale. Se scandează 
cu înflăcărare „CEAUȘESCU — 
P.C.R." ; „CEAUȘESCU ȘI PO
PORUL".

★
Următorul punct al vizitei de 

lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este municipiul Si
ghișoara din județul Mureș. Pe 
stadionul municipal, unde ateri
zează elicopterul prezidențial, 
se aflau mii de oameni ai mun
cii dornici să 
sărbătorească 
care conduce 
destinele națiunii române, 
fost apoi vizitate întreprindere» 
Țesători» de mătase și Țesăto- 
ria de bumbac.

în încheierea vizitei în mu
nicipiul Sighișoara, in cursul 
după-amiezii, în piața centrală 
a orașului a avut loc o adunare 
populară, la care au participat 
zeci de mii de oameni ai muncii 
din oraș și împrejurimi, români, 
maghiari, germani de alte
naționalități.

facă o primire 
marelui patriot 
cu înțelepciune

Au

Intr-o atmosferă emoționantă, 
in aclamațiile și ovațiile zecilor 
de mii de participant la adu
nare, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîn- 
tarea secretarului 
partidului a fost 
repetate rinduri 
aplauze și urale.

în văzduh răsună acordurile 
atit de familiare ale frumosului 
cintec „Partidul, Ceaușescu, 
România**, intonat din mii de 
piepturi.

Apoi, de pe stadionul muni
cipiului, elicopterul prezidențial 
se îndreaptă spre

★
O atmosferă de 

tuziasm, plină de 
rindurile a mii și mii de oa
meni ai muncii — români, ma
ghiari, germani — a caracteri
zat vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru, și 
in municipiul Tg. Mureș.

Au fost vizitate Combinatul 
de îngrășăminte chimice, între
prinderea „Metalotehnica", în
treprinderea de mașini pentru 
industria textilă „Imatex**.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de sțaț 
care îl însoțesc s-au 
spre centrul orașului 
participa la marea 
populară.

Primit cu urale și 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost ascultată 
cu deosebită atenție, cu senti
mente de profundă aprobare, de 
toți cei prezenți, de întreaga 
țară, prin intermediul transmi
siei directe a posturilor noastre 
de radio și televiziune și a fost 
subliniată, in repetate rinduri, 
cu puternice aplauze, cu urale 
și ovații.

general al 
subliniată in 
de puternice

Tirgru Mureș.

fierbinte en- 
insuflețire, in

îndreptat 
pentru a 

adunare

ovații a

PEKIN, 20 (prin telex). La Șanhai au continuat în
trecerile marelui concurs internațional de gimnastică 
feminină, cu probele pe aparate. Deși a luat parte 
la concursul pe echipe, tripla dampioană olimpică 
Nadia Comăneci, resimțindu-se de pe urma unei ușoare 
afecțiuni la gleznă, nu a mai putut apărea la probele 
pe aparate. în absența ei, pe primele două locuri s-au 
clasat două sportive din R. P. Chineză, gimnastele 
Liu Ya-chun și Chu-Cheng, cu 77,9 și 76,5 puncte. Pe 
locul al treilea s-a situat sportiva româncă Anca Gri- 
goraș care, la paralele, așa cum anunță corespondenții 
din Șanhai, a impresionat prin gradul înalt de difi
cultate, siguranța execuției și aterizarea precisă. Ea 
a obținut nota 9,65. La băieți, pe primul loc s-a cla
sat sportivul chinez Țai Huan-țung.

După încheierea concursurilor, echipa olimpică a 
României a vizitat o școală sportivă din Șanhai unde 
sint pregătiți peste 100 de gimnaști-copii, sub 13 ani. 
Nadia Comăneci a făcut o demonstrație și s-a între
ținut amical cu tinerii sportivi chinezi, impărtășin- 
du-le din experiența ei.

Sportivii români au revenit la Pekin, urmînd ca 
miercuri seara să ia parte la o mare demonstrație de 
gimnastică la Palatul sporturilor.

CORNELII! ION
0 EXCELENTĂ

PERFORMANȚA LA TIR
Participind la un concurs in

ternațional, la Stockholm, Cor
nelia Ion a reușit cea mai bu
nă performanță a sa din ulti
mii doi ani : 599 p (la pistol 
viteză). Rezultatul din capitala 
suedeză este superior cu un 
punct recordului mondial care 
aparține italianului Liverzani și 
lui Comeliu Ion (598 p). în a- 
celași timp, ocupînd primul loc 
în concurs, trăgătorul român 
și-a luat revanșa asupra lui 
Ove Gunnarsson, învingător a- 
cum două săptămîni, la cam
pionatele internaționale de la 
București. De astă dată însă, 
Comeliu s-a detașat cu 9 punc
te !

Pe linia bunelor sale evoluții 
din acest an, Laurențiu Pop a 
reușit din nou la pistol liber o 
cifră ridicată (564 p), cu care 
s-a situat pe locul al doilea, 
după suedezul Ragnar Skana- 
ker (568 p). în aceeași întrece
re, Ove Gunnarsson a realizat 
562 p.

TELEFOTO : Nadia evoluind la Șanhai 1

Turneul internațional feminin de șah de la Timișoara

FINIS „FIERBINTE", CU MULTE 
ASPIRANTE LA PRIMUL LOC

DISPARIȚIA MISIIIliOASA Â VtDtTtlOR
BUENOS AIRES, 20 (prin telex). 

Probabil câ doua dintre întrebările 
pe care vi le puneți în aceste zile, 
oricum pasionante, ale Mundiolului, 
coincid cu cele pe care și le pune 
cronxarul aflat aici, în Argentina, 

viza valoarea tehnică dePrima ar 
ansamblu a Mundiolului. A doua s-ar 
referi la o problemă care se leagă 
de dispariția misterioasă a vedetelor 
de prim rang (ne gîndim la ceea ce 
au fost, nu prea demult, un Becken
bauer, un Cruyff, un Deyna *74, un 
Gadocho, un Bremner și nu numai 
ei)
. La piimo întrebare răspunsul este 
cvasiunanim : Mundialul manifestă un 
regres de valoare tehnică fața de 
trecutele ediții. In acest scop nu este 
nevoie de o pledoarie prea mare. 
Nivelu* tehnic al Mundiolului a fost 
salvat, daco se poate spune astfel, 
de meciui Olanda — R.F.G., conside
rai a fi pînă acum cea mai modernă 
înfruntare *78, acestui joc adăugîn- 
aa-i-se vreo două-tre:, printre care 
Italia — Franța, eventual Austria — 
Suedia și, dacă vreți, un mîc desert 
reprezentat de Peru — Scoția.

Momentul cel mai plin de sugestii 
5 fost meciul Brazilia — Argentina, 
de la Rosario, pe care l-am urmărit 
la fața locului, cu creionul în mînă. 
pentru a încerca o privire lucidă în 
mijlocul deHrului tribunei. Este doar 
suficient să vă spunem că în acest 
joc s au comis nu mai puțin decît 50 
de faulturi, că Argentina a tras doar 
8 șuturi la poartă (dintre care doar 
4 pe spaț’u), că ocaziile reale de 
gol au fost trei mafi și late, pentru a 
admite că cel mai așteptat meci al 
Mund'alului — pentru care cronicarilor 
de la Buenos Aires li s-au pus la dis
poziție autocare pentru voiaj la Rosa
rio - a fost un joc modest, care atrage 
atenția asupra faptului câ fotbalul 
bate pe loc chiar și pe continentul 
despre care se spune, cu o anume 
facilitate, ca naște fotbaliști de cla
să a tot pasul. Dacă ar fi așa cum 
l-am compara oe Roberto, de p:ldă, 
cu ma-ile vîrfuri de odinioară ? “ 
tru a verifica aceste >dei, pe 
dealtfel ie împărtășesc numeroși 
nicari 
o‘e un 
care a avut loc imediat după meciul 
de !a Rosario.

Momentul cel mai așteptat pentru 
noi a fost apariția lui Coutinho 
core a fort felicitat pentru faptul că 
Brazilic a repurtat o victorie morală 
în planul jocului colectiv. Dupâ care 
a fost întrebat dacă este de acord cu

fenomenul dispariției ca și totale a 
vedetelor. Brazilianul a spus câ fe
nomenul este absolut real, vremea 
lui Di Stefano, Pele, Beckenbauer și 
Cruyff fiind depășită. „Sigur câ în
tărirea sistemelor defensite — a su- 
briniat Coutinho — a contribuit la 
descurajarea virfurilor, dar nu este 
rorba numai de asta. Licitarea exce
sivă și deseori ne meri tată a staruri
lor din punct de vedere financiar a 
făcut sâ asistăm la un fenomen de 
imburghezire a acestor vedete, care, 
prea adulate, au decis sâ valorifice 
cit mai repede cota care li se oferă 
deseori cu inconștiență. Această goa
nă după rezolvarea imediată a mo
mentului Ier publicistic de virf îm
piedică perfecționarea tehnică și cău
tarea uno« noi mijloace pentru des
facerea unor apărări mereu mai în
tărite*.

Cam așa stau lucrurile într-o perioa
dă in care Di Ștefano, Pele, Boby 
Chariton sau Netzer stau în tribunâ, 
cu pixul de cronicar sau cu casca 
de comentator pe cap, în timp ce 
jos, pe gazon, cei mai tehnici jucă
tori b'azil'eni sînt fundașii Toninho 
și Amara', iar super-adulatele vîrfuri 
argentiniene Kemoes si Luque fac ca

ÎNAINTEA CELOR 4

ne am zbătut să facem 
tichet Ia confer’nța de

Pen- 
care 

i cro- 
rost 

presă

Așadar, azi, patru meciuri la 
fel de importante în turneul fi
nal din Argentina. De rezultatul 
lor depinde cine se va califica 
în finala de la 25 iunie și cine 
va juca în ,.finaLa mică" progra
mată cu o zi mai devreme. lată 
cîteva considerații înaintea lor, 
transmisie de agențiile de presă:
• ARGENTINA — PERU (la 

Rosario). Teoretic meciul e ușor 
pentru argentinieni, care vor 
evolua în condiții favorabile : 
cînd vor intra pe teren, alături 
de peruani, rezultatul meciului 
Polonia — Brazilia va fi cunos
cut, ceea va da o culoare deo
sebită partidei de la Rosario. De 
aceeași părere este și Menotii : 

Totul depinde de rezultatul 
dintre Brazilia și Polonia. Putem 
intra pe teren mai liniștiți, ’ — 
și foarte neliniștiți. Faptul 
vom cunoaște rezultatul e 
două tăișuri*4. Antrenorul argen
tinian iși dă seama că echipa sa 
nu merge cum se aștepta. Luque 
a reintrat dar jocul său n-a con-

dar 
că 
cu

d’n 60 de acțiuni de atac (însemnare 
a antrenorului Cernă’anu) 
încheie 
explică 
Brazi Iii 
dată.

După 
argentinianâ a dat titlul plin 
patriotism continental ,,E| triunfo 
cero" (Triumful lui zero), lată 
dupâ numai cîteva zile, cele mai 
mantice echipe 
încheie duelul 
decați și dv...

45 să se 
dupâ o singura pasă, ceea ce 
dealtfel și superioritatea unei 
lipsite de strălucirea de alto-

meciul Italia — R.F.G.,

ale Mundiolului 
tot cu 0—0. Acum

presa 
de 
del 
câ 
ro- 
W 
i»-

loan CHIRÎLĂ

vom ști totul I Olan
da are nevoie de un meci egal. Italia 
trebuie să cîștige. R.F.G. are doar o 
șansă minimă : 5-0 cu Austria corelat 
cu o remiza Italia — Olanda... In 
cealaltă grupă. Argentina trebuie sâ 
cîștige cu două goluri mai net decît 
Brazilia. La numai un gol în 
s-ar putea să asistăm la marea 
medie a Mundiolului : 
sorți pentru desemnarea 
Formațiile sînt Incerte. S-ar putea sâ 
nu joace Rensenbrink la olandezi, 
dar să reintre Neeskens. La argenti
nieni va lipsi Ardiles. Italia oscilea
ză între Antognoni și Zaccarelli... 
F.I.F.A. a respins cererea Braziliei 
care a solicitat sâ joace la aceeași 
orâ cu Argentina. Așteptăm fiesta a 
șasea, pastorala...

P.S. Miercuri

plus 
co- 

tragerea la 
finalistei...

MECIURI DE AZI
vins, iar Ardiles, victimă a unei 
entorse la gleznă, nu va 
Peruanii sint cotați drept 
mă sigură dar nu trebuie 
că și argentinienii sint în 
dere de viteză.
• R. F. GERMANIA — 

TRIA (la Cordoba). Antrenorul 
Schon nu este mulțumit de jocul 
echipei sale în meciul cu Olanda 
și va proceda la modificări. Vor 
fl în mod sigur prezenți Holzen- 
bein. Beer, Bonhof șl Vogts. Mo
dificările vor fi în linia de atac 

pentru că Schon este, în meciul 
cu Austria, pentru o formulă o- 
fensivă. Dar „Austria șl-a reve
nit. In meciul cu Italia am jucat 
mult măi bine decît cu olanda, 
iar cu R.F.G. vom alinia toți ti
tularii pentru a-i detrona pe 
campionii lumii**, afirma H. Se- 
nekowitsch. în atac va reintra 
Jara, lîngă Krankl și Schechner.

OLANDA — ITALIA (la 
Buenos Aires). „Italienii sînt 
favoriți", transmitea agenția 
France Presse, neuitînd însă fap-

juca, 
victl- 
uitat 
pier-

AUS-

După ce a câștigat întrerupta 
din runda a 8-a cu Tatiana 
Lemaeiko, tinăra maestră din 
R. D. Germană Anett Michel se 
profila in cîștigătoare detașată 
a turneului internațional femi
nin de șah de la Timișoara. Dar, 
in reuniunea următoare (a 9-a) 
ea a fost stopată de marea 
maestră iugoslavă Tereza Stad
ler, care a invins-o pe lidera 
clasamentului după o lungă re
luare. în revenire de formă. 
Tatiana Lemaciko a ciștigat la 
Gertrude Baumstark, iar Mar
gareta Mureșan la Maria I’o- 
rubski. Fosta campioană a U- 
niunii Sovietice, Anna Ahșaru- 
mova, a învins-o pe Amalia 
Pihajlici, înregistrînd a 6-a vic
torie în turneu. Remize s-au 
înregistrat în partidele Ana 
Jurcinska— Margareta Tcodo- 
rescu. Dana Nuțu — Lia Bog
dan și Ligia Jicman — Elisa- 
beta Polihroniade.

Situația din clasament se 
menține foarte strînsă. înaintea

ultimelor patru runde, 8 jucă
toare aspiră — cu șanse teore
tice — la primul loc, iar ti
nerele reprezentante românce 
Lia Bogdan, Dana Nuțu și Li
gia Jicman vizează obținerea 
unei note de maestră interna
țională, echivalentă — așa cum 
am anunțat — cu un total de 
8Vx puncte.

După 9 runde conduce MI
CHEL cu ‘ ’
Bogdan și Ahșarumova cu 6 p» 
Polihroniade, Nuțu și Jicman 
cu cite 5vt p. Porubski cu 
5 p, Lemaciko cu p etc.

6V, P, urmată de

TELEX

REZULTATELE
CLASAMENTELE

GRUPA A : italia — R. F. Ger
mania o—0 ; Olanda — Austria 
5—1 (3—0) ; Italia — Austria 1—0 
(1—0) ; R.F. Germania — Olanda 
2—2 (1-1).
1. OLANDA
2. Italia
3. R.F. Germania
4. Austria
• Jocurile de azi: 

Italia (la televiziune, 
R.F.G. — Austria.

s
3
2
0

21107-3 
21101-0 
20202-2 
20021-6
Olanda -

ora 18,40) și

GRUPA B : Argentina. — Polo
nia 2—0 (1—0) ; Brazilia — Peru 
3—0 (2—0) ; Argentina — Brazi-

si

lia 0—0 ; Polonia — Peru 1-6
(0—0).
1. BRAZILIA 2 1 1 0 3-0 3
2. Argentina 2 1 1 0 2-0 3
3. Polonia 2 1 0 1 1-2 2
4. Peru 2 0 0 2 0-4 0

O Jocurile de azi: Brazilia
Polonia (ta televiziune, ora 24) 
Argentina — Peru.

• Sepp Maier a primit 
trofeu special decernat de 
din R.F.G. pentru recordul 
de a păstra intactă poarta 
prezentativei timp de 476 minu
te. Trofeul, pe care Maier n gă
sește cam dificil de transportat, 
reprezintă un portar In mărime 
naturală șl cîntărește... 80 kg I

un 
presa 

său 
re-

tul că reprezentativa Olandei se 
află într-o excelentă poziție pen
tru a cjștiga cea de-a 11-a 
Cupă a lumii. Foarte economiei 
în eforturile lor, foarte calculați, 
olandezii se arată tot mai proas
peți pe măsură ce se apropie 
finala. Totuși, Kensenbrlnk și ai 
săi vor trebui să fie vigilenți in 
fața atacului Italian care știe să 
fie foarte realist. „înaintașii ita
lieni dețin cheia victoriei**, trans
mite Agenția Reuter. Dino Zoff 
e mai sigur ca niciodată, dar ti 
va lipsi stoperul său favorit, 
Bellugi, accidentat, și pe care II 
va înlocui Gentile, ceea ce poate 
dezechilibra defensiva.
• BRAZILIA — POLONIA (la 

Mendoza). Sud-americanil au 
toate șansele să termine în frun
tea seriei lor și să dispute fi
nala. Dar pentru a-și păstra șan
sele de a juca din nou meciul 
pentru locurile 3—4. Polonia, ca 
și acum patru ani în R. F. Ger
mania. tot în fața Braziliei, tre
buie să învingă. Singura modifi
care in echipa Poloniei — reve
nirea iul Tomaszewski între bu
turi.

ATLETISM ® In prima zi 
„Memorialului 
Varșovia, atletul ______ . .
Bichea a terminat învingător _La 
3 000 m obstacole, ■ “
locurile următoare :
(Polonia) — 8:25,8 și Nicolae Voi
au (România) — 8:26,6. Sprinte
rul cubanez Silvio Leonard a cîș- 
tigat două finale : 100 m în 10,08 
(cea mai bună performanță mon
dială a anului) și 200 m în 20,6. 
In alte probe, la masculin : lun
gime — Carlos (Brazilia) 8,23 m; 
prăjină — Kozakiewicz (Polonia) 
5,52 m : suliță — Erdely (Unga
ria) 80,14 m ; 5 000 m — Bazig
(R.D.G.) 13:33.9 ; înălțime —
Rybczynski (Polonia) 2,20 m ; 
10 km marș — Bautista (Mexic) 
40:32,8 (cea mai bună performan
ță mondială) ; la feminin : greu
tate — Fibingerova (Cehoslovacia) 
21,28 m ; 800 m — ~ -
1:56,2 (cea mai 
ță mondială) ;
derson (S.U.A.) 
Penton (Cuba) ___ , ____ .
Kirst (R.D.G.) 1,84 m. • La Hel
sinki : suliță — Sinersari (Fin
landa) 81,86 m ; 3 000 m obst 
Marsh (S.U.A.) 8:31,2 ; 400 m.g. — 
Graybel (S.U.A.) 50,73 ; 800 m — 
Taskinen (Finlanda) 1:49 65.

BASCHET « La Buenos Aires» 
a început a 12-a ediție, a „Cupei 
William Jones" : Real Madrid — 
Sirio (Brazilia) 111—108 ; Obras 
Sanitarias (Argentina) — Univer- 
site Rhode Island 98—71.

BOX O La Belgrad, pe stadio
nul „Steaua roșie*, in fața a 
40 000 spectatori, Mate Parlov l-a 
învins la puncte (2—1) pe șalan- 
gerul său John Conteh (Anglia), 
păstrindu-și titlul de campion 
mondial profesionist la cat. semi
grea.

CICLISM • Pe velodromul o- 
rașului american Trextertown 
(Pennsylvania) încep astăzi 
campionatele mondiale rezervate 
juniorilor, la care participă 33 
de țări • In Turul Elveției, eta
pa a 6-a (Soleure—Bulle, 188 km) 
a fost cîstigată de belgianul 
Freddy Maertens în 4 h 37:43. 
Pe primul loc tn clasamentul 
general se află elvețianul 
Sutter, urmat la 29 sec. de 
gianul P. Wellens.

NATAȚIE • La Sydney, 
noscuta recordmană australiană 
Tracey Wickham a câștigat pro
ba feminină de 800 m liber 
8:37,16 în proba masculină 
100 m liber, Graeme Brewer 
fost cronometrat cu 53.22.

TENIS • în a doua partidă 
susținută în cadrul turneului fe
minin de la Eastbourne (An
glia), Virginia Ruz’ci a ciștigat 
în fața australiencei Judy Dal

ton la scorul de 6—1, 6—3, 
Florența Mihai a fost învinsă de 
americanca Betsy Nagelsen. cu 
6—7. 4—6. Alte rezultate : Durr- 
Newberry 7—6, 2—6, 6—3 : Stove— 
Forood 6—1 6—1 ; Redondo —
Bonicelli 6—1. 6—4. King — Toma
nova 6—1. 6—2. • In turneul 
de la Queen’s Club-Londra. Hie 
Năstase a fost Învins de aus
tralianul J. James, cu 6—8, 8—9.

VOLEI p» Reprezentativa mas
culină a R. P.' Chineze și-a în
cheiat turneul în Japonia juc^d 
la Yokohama cu selecționata 
tării gazdă, pe care a învins-o 
cu 3—0 (11. 9. 5). D:n cele 6
partide susținute. voleibaliștii 
chinezi au cîștigat 5.

a
Kusocinski**, la 

român Vasile

cu 8:24,9. Pe
: Z. Maranda

— Weiss (R.D.G.J 
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