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Astăzi, de la ora 17, pe Stadionul Republicii
RtiNTÎLNIREA CU SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI A PRILEJUIT ENTUZIASTE MANI
FESTĂRI DE DRAGOSTE NEȚĂRMURITĂ Șl ATA
ȘAMENT DEPLIN FAȚĂ DE PATRIE Șl PARTID ALE 
TUTUROR LOCUITORILOR — ROMÂNI, MA
GHIARI Si GERMANI — DE PE ACESTE ME

LEAGURI

FINALA NR. 40 A „CUPEI ROMÂNIEI". CINE VA ÎNVINGE: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA SAU OLIMPIA SATU MARE?

21 iunie 1978. In această zi,
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a aflat din nou in mijlocul 
harnicilor locuitori de pe me
leagurile Sălajului, pentru a e- 
xamina la fața locului, împreu
nă cu oamenii muncii — ro
mâni și maghiari —, cu repre
zentanți ai organelor de partid 
și de stat, ai ministerelor, mersul 
îndeplinirii hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, 
pentru a fixa noi măsuri care 
să asigure o dezvoltare și mal 
accelerată a acestui județ.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Manea 
Mănescu, Iosif Banc, Constantin 
Dăscâlescu, Janos Fazekas și 
Teodor Coman.

Reîntilnirea cu cel mai iubii 
și stimat fiu al națiunii noastre 
a conferit acestei zile și acestor 
locuri atributele unei autentice 
sărbători.

O primire caldă, entuziastă, 
a fost făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului nostru, de populația Za- 
lăului, a întregului județ, din 
prima clipă a sosirii pe aceste 
străvechi meleaguri românești 
încărcate de istorie.

La Zalău, secretarul general 
al partidului a vizitat mai întii 
întreprinderea de armături in
dustriale, apoi întreprinderea 
de cabluri emailate, întreprin
derea de țevi fără sudură și 

șantierul întreprinderii de an
velope.

Vizita în acest prosper județ 
al patriei noastre socialiste s-a 
încheiat cu un mare miting or
ganizat în vasta piață din cen

trul orașului. Ia care au partici
pat peste 100 000 de locuitori ai 
Zalăului și ai localităților din 
jur.

In uraiele entuziaste ale mul
țimii, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost subli
niată în repetate rinduri cu pu
ternice aplauze, cu urale și 
ovații, locuitorii Sălajului rea- 
firmindu-și încrederea deplină 
în partid și secretarul său ge
neral, hotărirea de a merge 
neabătut pe calea arătată de 
partid — calea socialismului, a 
comunismului, a fericirii între
gului popor.

★
De la Zalău, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși care 
îi însoțesc în vizita de lucru în 
această parte a țării s-au îndrep
tat spre orașul Cărei.

Pe platforma industrială din 
nordul orașului, unde a aterizat 
elicopterul prezidențial, în în
tâmpinarea secretarului general 
al partidului au venit mii de 
locuitori din Cărei, români, ma
ghiari, germani, animați de sen
timente de dragoste pentru pa
trie șî partid. Sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu este în
tâmpinată cu însuflețite aplauze 
și urale. Se scandează „P.C.R. — 
P.C.R.", „CEAUȘESCU — 
P.C.R.", „CEAUȘESCU SI PO
PORUL", „STIMA NOASTRĂ ȘI 
MÎNDRIA, CEAUȘESCU — 
ROMANIA".

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare.

înalții oaspeți sint invitați 
apoi să viziteze întreprinderea 
„Filatura". în continuare, tova-

Sezonul oficial de fotbal 
1977—1978 se încheie astăzi cu 
finala „Cupei României", com
petiție desfășurată sub generi
cul marii întreceri naționale 
„Daciada". Universitatea Craiova 

și Olimpia Satu Mare smt for
mațiile care iși vor disputa, pe 
Stadionul Republicii, cu Înce
pere de Ia ora 17, finala edi
ției nr. 40. De o parte, o e- 
chipă cu un palmares frumos : 
un titlu de campioană a țării 
și actuală deținătoare a trofeu
lui ; de cealaltă, o formație 
care — iată — cunoaște un fru
mos și încurajator final de se
zon, această calificare in fi
nala cupei. Speranțele iubito
rilor fotbalului sînt că cele 
două protagoniste ale actului 
final al sezonului vor onora a- 
cest moment printr-un meci
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spectaculos și sportiv, mai re- 
ducind astfel din „pasivul" sta
giunii care se termină.

Universitatea Craiova (antre
nori Ilie Oană și Constantin 
Deliu) și-a croit drumul . spre

finala de astăzi învingînd pe 
r:nd echipele Avintul Măneciu 
(5—2). Ind. sîrmei C. Turzii 
(2—1), Dinamo București (3—2)

(Continuare in pag. 2—3)

La sfirșitul acestei sâptâmîni

MECIUL ATLETIC

EVA ZORGO-RADULY

TOATĂ ZESTREA SPORTIVĂ LA DISPOZIȚIA MASELOR. 
SE CERE ÎNSĂ 0 MAI BUNĂ PROPAGANDĂ PENTRU

EXERCIȚIUL FIZIC PERMANENT
aceasta încă o dovadă a grijii 
partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru viitorul 
națiunii române, o națiune pu
ternică, sănătoasă, luminată. 
Este nu numai o datorie de

Șl ORGANIZAT

actiuiiejrioritară in indepiinirea Programului 
.de dezvoltare a mișcării noastre sportive *

AZ/, JUDEȚUL CALAȚI

»
Cea mai mare competiție a 

sportului românesc, acțiune cu 
un luminos și mobilizator ge
neric — „Daciada" —. organi
zată din inițiativa secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul HICOLAE CEAUȘESCU, 
a produs și în ju
dețul Galați un 
puternic reviri
ment în activitatea 
sportivă de masă. 
Pentru a afla care 
sint preocupările și 
activitatea organe
lor cu atribuții în 
acest domeniu, ne
am adresat tova
rășului Teodor O- 
prică, președintele 
C.J.E.F.S. Galați.

— Mai intii tovarășe pre
ședinte, am dori să prezen
tați principalele acțiuni or
ganizate sub semnul „Da- 
ciadei", inițiative prin care 
factorii cu atribuții in acest 
domeniu — și in primul rind 
C.J.E.F.S. și consiliile aso
ciațiilor sportive — au ve
nit in întâmpinarea dorinței 
maselor de a practica exer
cițiile fizice.

— Sportul, mișcarea în aer 
liber, ca factori de întărire a 
sănătății, de dezvoltare a for
ței, îndomînării, voinței și cu
rajului, sînt practicate la noi 
dintotdeauna : in zonele mon
tane, cu neprețuitele lor fru
museți, cit și în mănoasele ți
nuturi de cîmpie, cum este re
giunea Galaților. Dar niciodată 
n-au existat porți atît de larg 
deschise spre sport ca acum, 
sub genericul „Daciadei". Este

onoare, ci și o mare cinste, a- 
ceea de a depune toate efor
turile pentru realizarea acestor 
mărețe țeluri. în acest sens, 
activitatea sportivă de masă 
înscrisă sub genericul amplei 
competiții naționale s-a concre
tizat și la noi in județ într-o 
seamă de acțiuni încununate 
de reale succese, din care aș 
sublinia doar citeva, începînd 
cu crosurile, cea mai accesibilă 
formă de mișcare. Putem spune 
că întregul tineret studios par
ticipă la întreceri de cros : cro
sul școlii, crosul facultății, cro
sul primăverii, crosul elevilor 
de la sate. Pe splendida faleză 
a Dunării, la Galati, săptămi- 
nal pot fi văzute întreceri de 
cros : crosul navaliștilor. cro
sul siderurgiștilor, crosul tipo
grafilor...

De mult succes s-au bucurat 
campionatele asociațiilor, orga

nizate sub genericul „Daciadei". 
De discipline sportive. La fot
bal de pildă, la campionatul 
asociațiilor de De olatforma 
combinatului Darticioă aproaoe 
o sută de echipe, iar în cam
pionatul sătesc (pe lingă cam

pionatul județean 
sătesc) sint înscri
se peste 60 de e- 
chipe; întrecerile 
de popice cunosc o 
afluență impresio
nantă de oameni ai 
muncii, de toate 
vîrstele, in 'frunte 
situindu-se asocia
ția „Ancora" Ga
lați ; au fost crea
te centre sătești de 
lupte la Liești, Gri- 

vița, Tulucești, Pechea. Mun
teni și altele (Tg. Bujor, a 
dat 3 campioni republicani 
după primele 6 luni de acti
vitate) ; s-au dezvoltat puter
nice secții de caiac-canoe (Bă- 
leni și Corod), haltere (Pis-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

FEMININ R. F. GERMANIA - ROMÂNIA
Stadionul din Augsburg va fi 

gazdă, la sfirșitul săptămînii. a 
meciului feminin de atletism 
dintre reprezentativele 11. F. 
Germania și României, întâlnire 
aflată la a opta ediție. în ve
derea acestei partide selecțio
nata țării noastre va pleca spre 
Augsburg în cursul zilei de azi. 
Ea are următoarea compunere': 
100 m — Veronica Anghel 11,7; 
200 m — Anghel 23,8; 400 m — 
Elena Tărîță 53,6; Ibolya Ko- 
rodi 53,8 ; 800 m — Fița Lovin 
1:59,3, Antoaneta Iacob 2:03,9; 
1500 m — Natalia Mărășescu 
4:04,5, Ileana Silai 4:08,5 ; 3000 
m — Maricica Puică 8:46.2, 
Georgeta Gazibara 9:10,0 ; 100

mg — Mihaela Dumitrescu 13,5, 
Mariana Nedelcu 13,8 ; 400 mg 
— Doina Bădescu 60,4, Silvia 
Marin 61,4 ; lungime — Gina 
Panait 6,71 m. Doina Anton 
6,48 m ; înălțime — Cornelia 
Popa 1.84 m, Virginia Ioan 1,82 
m ; greutate — Mihaela Lo- 
ghin 18,05 m. Florența Tăcu 
15,12 m ; disc — Argentina Me
nis 60,68 m, Tacu 57,02 m ; su
liță — Eva Raduly 57,96 m. Ioa
na Pecec 52,00 m.

Accidentarea, la etapa de sîm- 
bătă a „Cupei României", a 
sprinterei constănțence Maria

(Continuare in pag. a 4-a)

CORNELIU ION: „ DACĂ TE ÎNVINGI MEREU PE TINE ÎNSUTI,
VICTORIA îl CONCURS VIN! Of IA SINE!"
Pc marginea excelentului 599 p de Ia stochholm

Recent, 13 concursul de la 
Stockholm, trăgătorul român 
Cornelia Ion (Steaua) a reali
zat 599 p la proba de pistol vite
ză, cifră care depășește recor
dul mondial. Performanța spor
tivului militar a uimit pe spe
cialiștii din țara gazdă. Ce pă
rere ai tovarășe Corneliu Ion ?
• Acest 599 de puncte m-a 
bucurat și pe mine. Mi-a con
firmat mal întii faptul că pre
gătirea efectuată anul acesta, 
mai mult prin concursuri tari 
m-a făcut să progresez. Mi-am 
ridicai media de 594 p, a în
ceputului de an, pină la 597,66, 
în ultima lună. • în capitala 
Suediei ai depășit cu un punct 
recordul mondial care-i apar
ține italianului Liverzani și pe 
care l-ai egalat la „europenele" 
din 1977. Pe cind prevezi dobo- 
rirea acestui record ? • în pri
mul rind nu știu dacă voi fi 
eu acela care-1 va depăși : toți 
trăgătorii de talie internaționa
lă iși doresc o asemenea per
formanță. • Bine, dar în 1976 ai 
reușit 600 din 600 de puncte 1 ?
• Am și... uitat de acel rezultat. 
Pentru mine contează doar ulti
ma performanță • Să ne reîn-

In pag. 2-3:

TÎNĂRA GENERAȚIE A BOXULUI NOSTRU i 
TREBUIE PREGĂTITĂ PENTRU 

TURNEUL OLIMPIC !

toarcem Ia concursul de la Stock
holm. Cum ai tras pe manșe ? • 
299 puncte în prima și 300 în a 
doua • Ce ți s-a părut cel mai 
dificil din întregul concurs ? • 
Depășirea, în manșa a doua, a 
celor 299 de puncte din manșa 
întâi... • De ce 7 • Am făcut 
o serie de greșeli in prima zi 
de întrecere. Iar în tir e greu 
să-ți descoperi greșelile dar e și 
mai greu să le corectezi. Nu
mai dacă te învingi mereu pe 
tine însuți, poți cîștiga victorii 
în concursuri. A doua zi a tre
buit să mă concentrez de două 
ori : să-mi corijez inexactitățile 
și să nu săvîrșesc altele. M-a 
bucurat nu atît victoria în con
curs cit faptul că m-am învins 
pe mine însumi, în manșa a 
doua. • Care-ți este programul 
pentru viitor ? • Voi participa 
la sfrșitul acestei săptămîni la 
„Cupa Steaua", concurs inter
național, Iar între 20 și 26 iulie 
la concursul interdepartamentaL

Radu TIMOFTE



TINĂ R A GENERAȚIE A BOXULUI NOSTRU 
TREBUIE PREGĂTITĂ PENTRU TURNEUL OLIMPIC!

PĂDUREA, POLIGONUL Șl 
ALE UNOR FRUMOASE INT

Potențialul actual pare satisfăcător; să se muncească intens pentru creșterea lui valorică
Rezultatele bune ale sportivilor români la campionatele europene 

de tineret de la Dublin (Irlanda) ne îndeamnă să abordăm pro
blema potențialului actual al tinerilor boxeri din țara noastră in 
perspectiva creșterii lor firești și a acoperirii cu valori sigure a 
viitoarelor mari competiții pugilistice internaționale și in primul 
rind a turneului olimpic din 1980. In acest scop, am solicitat opi
niile unor factori de răspundere, rugîndu-i să ne sugereze căile 
imediate de realizare a unui progres substanțial in rindurile tine
rilor boxeri români, lată răspunsurile primite :

Pentru o vastă acfiune de testare
GHEORGHE GURIEV, pre

ședintele F.R. Box, președintele 
Comisiei de tineret Â.I.B.A. : 
„După ce am urmărit întrece
rile din cadrul campionatelor 
europene de box de la Dublin, 
putem aprecia că — fără a fi 
încă ceea ce dorim noi — ti
nerii pugiliști români se pot nu
măra printre fruntașii sportului 
eu mănuși de pe continentul 
nostru. Ne-o dovedesc cele două 
medalii de aur și două de bronz. 
Consider că în ceea ce privește 
creșterea juniorilor sîntem pe 
o cale bună. Avem elemente 
talentate, avem specialiști care 
să-i îndrume, dar din nou vreau 
să subliniez necesitatea de a 
se munci mai mult, mai orga
nizat, cu mai multă pasiune și 
dăruire la secții, cluburi și lo
turi, in deplină ordine și dis
ciplină. Boxerii străini pe care 
i-am văzut la Dublin nu erau 
mai talentați decît ai noștri, dar 
mulți dintre ei erau mai bine

Juniorii de
TEODOR NICULES- 

CU, antrenor emerit, 
antrenor coordonator 
al lotului de Juniori : 
„Cu riscul de a ml 
se spune că «desco

păr America» voi 
sublinia In pri
mul rind- că Ia 
campionatele euro
pene de la Dublin 
s-a evidențiat încă o 
dată superioritatea 
boxului tehnic asu
pra celui rudimentar. 
Băieți puternici, bine 
pregătiți fizic, cum 
au prezentat, de pil
dă, irlandezii nu au 
reușit să cucerească

azi —
nici un titlu. înain
tea lor s-au impus 
sportivi cu avansate 
cunoștințe tehnice, 
cum au fost pugiliștii 
sovietici, români, 
bulgari, italieni, cei 
din R. D. Germană 
și R. F. Germania 
care, pe lingă pre
gătirea fizică, au a- 
vut un suport de or
din tehnic considera
bil. Am ținut să sub
liniez acest lucru 
deoarece există pă
rerea că la juniori 
calitățile fizice tint 

determinante în ob
ținerea victoriei...

pregătiți. Avem doi campioni eu
ropeni de tineret. Nu opinez 
pentru promovarea lor imediată 
în mari competiții internaționa
le de seniori. Ei au încă ne
voie de însușirea temeinică a 
cunoștințelor tehnice, de expe
riență. Atît ei, cit și ceilalți ti
neri de perspectivă vor fi an
grenați în competiții (inclusiv 
internaționale) în mod gradat, 
cu adversari din ce în ce mai 
puternici, inclusiv seniori. Pen
tru J. O. din 1980 întreprindem 
chiar in aceste zile o vastă ac
țiune de testare a tuturor bo
xerilor din țară, de la virsta de 
17 ani în sus. Urmărim prin 
aceasta depistarea și verificarea 
elementelor capabile de a fi se
lecționate într-un lot lărgit, ca
re va cuprinde aproximativ 50 
de sportivi. Sperăm că printre 
aceștia se vor afla și mulți ti
neri demni de a fi selecționați 
în echipa olimpică-.

vedetele de miine
In ceea ce privește 

boxul românesc, În
trecerile de la Dublin 
ne-au demonstrat că 
avem resurse. Printre 
juniorii noștri se află 
multe elemente talen
tate. Totul e să le 
descoperim șl să știm 
apoi să le Îndrumăm 
eu mare grijă. După 
părerea mea. cel șase 
băieți care au parti
cipat la competiția 
din capitala Irlande: 
au mari perspective 
de a ajunge boxeri 
valoroși. Nu trebuie 
Insă forțată ascen
siunea lor prin anga-

jarea în grele com
petiții de seniori. Să 
nu uităm că expe
riența lor este încă 
insuficientă pentru 
confruntări cu senio
ri duri și rutinați în 
luptele din ring. în 
special semigreul Ion 
Joița are încă nevoie 
de o perioadă, să-i 
spun așa, de tranzi
ție. Joița este cam
pion continental de 
tineret și a obținut 
titlul pe merit, dar 
asta nu înseamnă că 
el trebuie confruntat 
imediat cu cei mai 
buni semigrei senio
ri, așa cum greșit s-a 
procedat, cu ani în 
urmă, cu un alt 
campion european de

tineret, Costică Dafi- 
noiu. In schimb, Da
niel Radu poate fi 
promovat mai repe
de. îl recomandă atit 
tehnica sa superioa
ră, cît și o foarte 
bună dezvoltare fizi
că pentru un boxer 
de categorie muscă.

Mai sînt doi ani 
pînă la turneul olim
pic de la Moscova. 
Echipa noastră de 
seniori trebuie pri
menită. O parte din
tre juniorii’ de azi 
vor deveni titularii 
de miine ai primei 
reprezentative. Pen
tru ca aceștia să se 
poată integra cu fo
los în echipa mare, 
ca elemente capabile

să obțină performan
te bune șl foarte 
bune, trebuie să ne 
ocupăm cu seriozi
tate de dezvoltarea 
lor fizică generală, 
de îmbunătățirea și 
perfecționarea tehni
cii individuale, de 
îmbogățirea expe
rienței lor de luptă 
în partide internațio
nale. Numai așa Da
niel Radu, Ion Joița, 
Ștefan Imbre, Vasile 
Glrgavu, Floricel Un- 
gureanu, Florian Țîr- 
comnicu, Mihai Nicu- 
lescu și alți colegi ai 
lor de generație vor 
putea deveni candi
dați serioși pentru 
un loc în echipa o- 
limpică*.

Mai multă răbdare in procesul de formare
EUSTAȚIU MĂRGĂRIT, antrenor, președintele Comisiei de 

tineret a F.R. Box : „întotdeauna am fost de părere că tinerii 
noștri au aptitudini remarcabile pentru practicarea boxului. Dovezi 
am avut mereu, atît la finalele campionatelor de juniori, cît și la 
marile concursuri internaționale rezervate lor. Din nefericire 
insă nu s-a găsit sistemul cel mai bun, cel mai eficace de creș
tere continuă și de păstrare a lor in rindurile boxerilor fruntași. 
Poate că de vină sint BAZELE TEHNICE învechite, care nu mai 
corespund cerințelor boxului mondial actual ; poate că este de vină și 
SISTEMUL COMPUI j IONAL actual pentru juniori, care imită 
prea mult sistemul competițional al senioriloj ; poate că nu s-a 
găsit cel mai bun SISTEM DE PROMOVARE a tinerelor valori în 
rindul seniorilor ; poate că la tinerele talente promovate nu s-a 
menținut in suficientă măsură GRIJA DE PERFECȚIONARE. 
Exemple ca Simion Cuțov, care a reușit performanțe remarcabile 
și la juniori și la seniori, sînt puține, deși competență din partea 
tehnicienilor există. Acum, insufiețiți de rezultatele de la Dublin, 
este cazul să căutăm căi de îmbunătățire in toate cele patru 
laturi ale procesului de formare a juniorilor, menționate mai 
sus. Cred că cele mai importante lucruri sînt : adincirea procesului 
educativ, aplicarea strictă a individualizării in antrenamente și 
planificarea in perspectivă. Cred că rezultatele imediate trebuie 
privite intotdeama ctoer ca o... treaptă sPre viitor. Dacă Daniel 
Radu ar putea evolua cu bune rezultate imediate, nu la fel se 
poate vorbi și de^re ceilalți medaliați de la Dublin, care fiind 
la categorii de greutate mai mari sint supuși unei creșteri mai 
lente.

Atit rezultatele de la Dublin at și celelalte acțiuni imediate 
de selecție trebuie să Ce începutul unei preocupări mai consec
vente, mai exigente pentru pregătirea tinerilor In vederea J.O. 
de Ia Moscova. Sînt convins că avem posibilități și talente care 
In scurta etapă care ne-a mai rămas plnă Ia turneul olimpic 
să poată realiza salturi valorice importante. Condiții și compe
tență există, ne trebuie Insă multă seriozitate și foarte multă 
dăruire, tn sport nu se poate realiza nimic important fără pa
siune". ,

Focșani — orașul de pe Milcov, 
.orașul Unirii” cum 11 numesc 
cu mîndrie localnicii — a găz
duit trei Interesante manifestări 
sportive. Șl, grație eforturilor de
puse de organizatori, C.N.O.P„ 
C.N.E.F.S. și organele locale, toa
te au însemnat o reușită.

„CRINGUL” — In fapt o pădure 
bogată aflată la margineâ orașu
lui — a fost locul de desfășurare 
a finalelor „Daciadei” lă orien
tare turistlcă-sportivă pentru pio
nieri și școlari In virsta de 10 — 
14 ani. Un spectacol sportiv atrac
tiv, dătător de sănătate copiilor, 
pe care... păcat că nu l-au putut 
urmări nici unul dintre părinții 
celor 160 de concurenți. Să-1 fi 
văzut pe copii cum ieșeau din 
pădure, rumeni în obraji, veseli, 
cu bucuria întipărită pe chipuri : 
„Am reușit ! Am găsit și postul 
de control de la vizuina vulpii”... 
„O fost noroi, da’ nu-i bai”... 
.Pădure frumoasă tot ca la noi, 
la Sușeava". Micuții, în trenin
guri, cu busole atîmate de gît, 
erau reprezentanții tuturor jude
țelor țării și al municipiului Bucu
rești. Cîte patru din fiecare — o 
echipă de fete și una de băieți 
— de fapt pionieri și școlari, mulți 
dintre el cu foarte bune "rezul
tate la învățătură (Doina Calf — 
Arad, Daniela Lucuță — Bistri- 
ța-Năsăud, Diana Mihăilă — Iași, 
Mihai Schiteanu — Argeș, Ionel 
Georgescu — Mehedinți ș.a.). Fe
tele au avut de străbătut 3 100 m, 
iar băieții 3 800 m și toți au aco
perit traseul în .timpi buni”, s-au 
dovedit (deși unii tare... .mici de 
stat” ca, de pildă, echipa de fete 
a Sibiului), buni cunoscători ai 
«sportului pădurii”. S-au luptat 
cu dificultățile concursului, cu no
roiul și urzicile, dar în final. în 
preajma locului unde, la sosire, 
flecare primea ceai, napolitane și 
ciocolată, erau bine dispuși, rî- 
deau cu poftă, ișl povesteau cu 
lux de amănunte lzbînzile. De 
fapt, toți au Învins, dar cele mal 
bune echipaje, care au primit toa
te onorurile concursului, au fost 
cele din județele : 1. TIMIȘ (Geor- 
geta Bordea — Sorina Arghiropol, 
de la Șc. gen. 8 Timișoara), 2. 
Brașov (Mihaela Bulzan — Adria
na Mltric, Șc. gen. 22 Brașov), 
3. Sibiu (Ada Untch — Gerunde 
Nless, Șc. «A. Sever”-Medlaș) ; 1. 
GALAȚI (Tudor Dobre — Nicolae 
Gheba, Șc. gen. 23 Galați), 2. Pra
hova (Octavian Iorgu — Constan
tin Ghlță, Șc. gen. Păulești), 3. 
vrancea (Silviu Panaeta — Teodor 
Petre, Llc. .Unirea” Focșani).

In clasamentul general pe ju
dețe : 1. timiș, 2. Arad, 3. Hu
nedoara.

FINALA
.Da. 
de 1

iadei'

fată tz C
din muaâc
concurcaci, 
— care w 
precizie a

S5S

Echipajele 
dispoziție, , 
reia depind-

rezultatele ol 
tras cîte 20 
aer compriir 
reprezentanți 
de tir, prez, 
că o serie d 
zică, Liliana 
Vulturu-Vran 
dus o mare 
lor prin viei 
tescu, ștefai 
tabile talente 
te în evlden 
pregătire sp 
rea țintelor i 
lor obținute, 
s-au clasat : 
dețul Vrance 
cu — Vîlcee 
Galați, iar 1 
Buzică — T

REPU
La Linz, in compania reprezentanților a 13 fări,

ÎNOTĂTORII ROMÂNI AU FOST LA ÎNĂLȚIME
Desfășurat în bazinul olimpic 

din Linz, concursul internațio
nal de înot „Turneul națiunilor" 
a fost prima întrecere de am
ploare a sezonului în aer liber. 
Ea a reunit la startul probelor 
o participare impresionantă : 
sportivi din 13 țări (Anglia, 
Cehoslovacia, Danemarca. R. D. 
Germană, R. F. Germania, El
veția, Iugoslavia, Polonia. Por
tugalia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Austria). Printre ei, 
multe elemente de perspectivă, 
dar și înotători care și-au cu
cerit de acum o reputație pe 
plan internațional, ca de pildă 
Andrei Rusanov (U.R.S.S.), Pe
tra Gose (R.D.G.), Agnes Fodor, 
Zsuzsa Schăffer (Ungaria), pre
cum și reprezentanta țării noas
tre, Irinel Pănulescu, autoare a 
două victorii și a trei recorduri 
naționale. Despre comportarea 
ei și a celorlalți înotători ro-

Concursul republican
de ambarcațiuni mici la canotaj

Astăzi începe la Snagov con
cursul republican de ambarca
țiuni mici (simplu și dublu la 
canotaj). Joi (serii șl recalifi
cări), vineri (semifinale) și sîm- 
bătă (finale) se desfășoară între
cerile feminine, concursul mas
culin urmînd a avea loc la înce
putul săptăminii viitoare, de tuni 
pînă miercuri.

||
 Comisia municipală Bucu
rești de turism, alpinism, 
orientare și ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM. HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI organizează, în 
cadrul competiției sportive 
naționale - „Daciada", o ex
poziție turistică dedicată a- 
niversării a trei decenii de 
turism în România.

Este prezentat în 30 de te
me caracterul multilateral 

al turismului românesc con
temporan.

Vernisajul va avea Ioc vi- 
I; neri 23 iunie 1978, ora 18,30, 
j! la Sala Asociației Artiștilor 
, Fotografi, din str. Brezoianu 

nr. 23—25. 

mâni ne-a vorbit antrenorul Mi
hai Mitrofan : „A fost un con
curs foarte „tare" prin partici
pare și prin faptul că a fost 
primul in aer liber în acest se
zon. Irinel Pănulescu a evoluat 
excelent, Mihai Mandache bine. 
Ladisliu Szakadati mulțumitor, 
Horea Lucaciu și, mai ales, Ale
xandru Szabo, sub posibilități. 
In general, pot afirma că lotul 
român a avut o prestație care 
a contribuit la sporirea presti
giului înotului din țara noastră".

Rezultatele reprezentanților 
României: Irinel Pănulescu: lo
cul 1 la 200 m mixt — 2:23,13
— rec. ; locul 1 la 400 m mixt
— 5:05,69 ; locul 2 la 200 m li
ber — 2:08,97 — rec. (locul 1 : 
Zsuzsa Schăffer — Ungaria — 
2:08,42) ; locul 3 la 400 m li
ber — 4:31,53 — rec. (locul 1 :

reCUPA ORAȘELOR' LA CICLISM
Timișoara și, în continuare, 

Aradul au găzduit săptămina 
trecută etapele a IX-a — a 
XlI-a ale „Cupei orașelor", im
portantă competiție ciclistă in
ternă rezervată juniorilor.

Și de data aceasta întrecerile 
au fost bine organizate, iar ci
cliștii au demonstrat o bună 
dispoziție de concurs, eviden
țiată, în mod deosebit, la Ti
mișoara, în proba de contra
timp pe echipe. în care repre
zentativa Ploieștiului a reali
zat pe 50 km timpul de 
1 h 11:05, ceea ce reprezintă o 
excelentă medie orară de 42,200 
km. O comportare meritorie a 
avut-o, din nou, tînărul brăi- 
lean M. Mărgineanu. învingă
tor în proba de fond disputată 
la Timișoara și în cea de la 
Arad — la juniori mici și, de 
asemenea, Gh. Lăutaru (Bucu
rești) care a reușit aceeași per
formanță la juniori mari.

Un aspect neplăcut l-a cons
tituit faptul că unii concurenți 
nu cunosc regulamentul după 
care se desfășoară „Cupa ora
șelor". Această necunoaștere i-a 
obligat pe arbitri, la Arad, în 

Zsuzsa Schăfer — 4:27,62) ; Mi
hai Mandache : locul 1 la 200 
m spate — 2:11,41 ; locul 3 la 
100 m spate — 1:01,80 (a cîști- 
gat M. Wierdl — Ungaria — 
1:01,23) ; locul 17 la 100 m liber
— 57,41 (a ciștigat R. Abrue —
Portugalia — 53,60) ; Ladislau
Szakadati : locul 3 la 200 m 
spate — 2:13,94 ; locul 5 la 100 
m spate — 1:02,51 ; Alexandru 
Szabo : locul 5 la 200 m bras
— 2:39,35 (cîștigător : W. Pirl
— R.F.G. — 1:07,66) ; locul 81a 
100 m bras — 1:11,66 (ciștigă- 
tor : A. Molokov — U.R.S.S. — 
1:07,66) ; Horea Lucaciu : locul 
6 la 100 m delfin — 1:00,38 (cîș
tigător: M. Lukasek — Ceho
slovacia — 57,69) : locul 8 la 
200 m delfin — 2:17,65 (cîștigă
tor : T. Mikoola — Ungaria — 
2:06,75).

proba de fond, să sancționeze 
doi sportivi (juniori mari) cu 
retrogradarea în clasament. Es
te vorba de I. Vintilă — Plo
iești și G. Marinescu — Voința 
București. Primul concurent a 
suferit o defecțiune mecanică și 
cel de-al doilea s-a oferit să-1 
ajute. Un gest lăudabil, desigur, 
dar nepermis de regulament, 
căci acesta stipulează că în
trajutorarea între concurenți, 
Intr-o cursă cu clasament indi
vidual, este total interzisă. Este 
cazul ded. ca anteenorii să pre
lucreze regulamentele competi
țiilor cu sportivii pe care îi au 
in pregătire. Iată clasamentul 
general al competiției după pri
mele 12 etape. Juniori mici : 1. 
Gh. Florea (București) 9 h 22:48, 
2. I. Radu (Brăila) 9 h 24:29, 3. 
Fl. Coman (București) 9 h 24:45; 
echipe : 1. Brăila 29 h 54:31, 
2. București 29 h 58:56, 3. Voin
ța București 30 ha 10:08. Juni
ori mari : 1. I. Vintilă (Ploiești) 
47 p, 2. FI. Chițu (Ploiești) 74 
p, 3. G. Marinescu (Voința 
București) 95 p ; echipe : 1. 
Ploiești 53 h 57:38, 2. București
54 h 20:27, 3. Petrolul 54h36:12.

i

VĂ RUGĂM PĂSTRAT! LINIȘTE,
» 7 '

SARE IOLANDA BALAS

la 22 iu-

Istoria sportului păstrează în 
memorie, alături de perfor
manțele atîtor și-atîtor cam
pioni care i-au scris paginile, 
și amintiri despre isprăvile 
deosebite ale unor talente năs
cute și crescute în acest colț 
de lupie, lîngă Carpați și Du
năre. Se împlinesc astăzi, iată, 
douăzeci de ani de la un eve
niment înscris cu litere de aur 
în cartea atletis
mului nostru, punct 
de referință în e- 
voluția mondială a 
săriturii în înălțime:
nie 1958 — într-o duminică —, 
pe stadionul din Cluj-Napoca, 
Iolanda Balaș era prima feme
ie din lume care sărea peste 
o ștachetă ridicată la 1,80 m!

Au trecut —- cînd oare ? — 
două decenii de cînd „loll“ a 
pus, după cum aveau să scrie 
comentatorii atletismului mon
dial. piatra de temelie a evo
luției moderne a săriturii în 
înălțim.e. Pentru mulți, căro
ra ne alăturăm nu numai din 
motive sentimentale, Iolanda 
Balaș rămîne șl azi — cînd 
Rosemarie Ackermann a urcat 
recordul la 2 metri — cea mai 
mare campioană din istoria 
probei. Argumentele Iolandei 
sînt categorice : două titluri 
olimpice (I960 și 1964), două

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Șl tragerea obișnuită LOTO din 

9 iunie a.c. a înregistrat un mare 
succes !

Participantul

FEHER IOSIF din Satu Mare 
a ciștigat un autoturism „Dacia 
1300“. De asemenea, alți partici- 
panți au obținut valoroase pre
mii în bani.

Vă reamintim că :

— se efectuează 2 extrageri — 
în continuare.

%— se extrag in total 18 numere 
din 90.

— se acordă 7 categorii unice 
de cîștiguri pe întreaga tragere.

— în cadrul valorii unitare a 
cîștigurilor se pot obține auto
turisme. 
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titluri de campioană europea
nă (1958 și 1982), 14 recorduri 
ale lumii, dintre care 12 con
secutive, de la 1,78 m la 1,91 m, 
neînvinsă pe durata unul în
treg deceniu — de la 1 decem
brie 1956 pină în vara lui 1966 
—, deținătoare, la un moment 
dat (în 1962, clnd nici o altă 
săritoare nu trecuse 1,80 m!), 
a primelor 64 de performante 

mondiale, de la 1,80 
m la 1,91 mill 
Nimeni, niciodată, 
tn atletism sau în

oricare altă disciplină sporti
vă, nu a dominat specialita
tea sa cu autoritatea cu care 
s-a impus Iolanda Balaș la să
ritura in înălțime.»

înainte ca Nadia Comăneci 
să se fi născut, înainte ca Hie 
Năstase să fi ciștigat primul 
turneu. înainte ca handbaliștii 
să-și înceapă supremația de 
cîteva „contingente”, Înainte ca 
sportul românesc să fie ceea 
ce este astăzi, înainte de toa
te a fost Iolanda Balaș-Sd- 
ter !...

Vă mal amintiți, cel care ați 
ascultat vreodată cu răsufla
rea tăiată. într-un colt al Sta
dionului Republicii, atît de fa
miliarul : „Vă rugăm păstrați 
liniște, sare Iolanda Balaș” 7...

Vîadimîf MORARU

Ti
(Urma

Pe bilete completate cu una 
variantă combinată sau una 
combinație „cap de pod* achi
tată 100% sau 25% și calculată cu 
5 lei varianta simplă se pot ob
ține importante suite de cîștiguri.
Participați și dv. cu cît mai 

multe bilete. Marile cîștiguri vă 
așteaptă.

Nu uitați ! ASTAZI — ultima 
zi pentru cumpărarea biletelor !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 21 
IUNIE 1978

EXTRAGEREA 1 : 17 24 29 33 
28 32.

EXTRAGEREA a D-a: 35 34 39 
9 22 44.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
,1.085.708 lei din care 381.708 lei 
REPORT.
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In ochirea cu 
-a influențat

Buicliu — Suceava, S. Florin Lă- 
cătușu — Galați. In clasamentul 
pe județe : 1. VILCEA, 2. Galati, 
I. Vrancea.

VINERI, LA FOCȘANI, a plouat 
torențial, parcă fără de sfîrșit. 
Organizatorii „Festivalului sportiv 
școlar” s-au aflat această
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PENTRU JUNIORI

SE PREGĂTEȘTE O MARE
URMAȘA A... RIPENSIEI?

cauză In fața unei dileme : ori 
să-1 amine pînă la toamnă, ori, 
dacă vremea se îndreaptă, acțiu
nea să se desfășoare conform 
programului. Sîmbătă a fost o zi 
fără ploaie și atunci s-au reluat 
cu dîrzenie repetițiile, stadionul 
„Milcovul" fiind toată ziua plin 
de șoimi, pionieri, elevi, fanfare. 
Iar duminică, zi frumoasă cu soa
re, ne-am putut da seama că mun
ca ambițioasă a vrincenilor n-a 
fost zadarnică. In această zi șco
larii au prezentat un reușit festi
val sportiv — mulțumire adresată 
partidului pentru minunatele con
diții de învățătură pe care le au 
și, deopotrivă, hotărîrea de a în
văța și munci pentru a deveni oa
meni de nădejde ai patriei.

Modesto FERRARINI

F.R.P. in locul echipei Con
structorul Galați, care a 

‘ țat că nu participă
Noile campioane vor 
cute sîmbătă seara.

★
Echipa masculină 

Electromureș din Tg. 
pleacă astăzi la Jena, unde va 
susține sîmbătă și duminică un 
joc cu formația locală Motor. In 
același timp, sextetul feminin 
din R.D.G. Turbine Freiburg va 
evolua sîmbătă și duminică în 
Capitală, in compania sportive
lor de la Laromet. Partida va 
avea loc pe arena Laromet cu 
Începere de la ora 15.

Atrag în mod deosebit a- 
tenția partidele primei echipe 
de juniori, cea care va trebui 
să reprezinte țara în viitoarea 
ediție a Turneului U.E.F.A., 
competiție din care a ieșit mult 
prea „șifonată" în ultimii ani. 
Pînă la abordarea acelor me
ciuri oficiale, tinerii noștri „tri
colori" vor trebui să participe la 
o competiție devenită tradițio
nală, Turneul Prietenia (3—14 
august in R. D. Germană), și la 
una in premieră. Turneul Bal
canic (17—24 septembrie în Tur
cia). Pe agenda aceleiași selec
ționate mai figurează meciurile 
cu reprezentativele Bulgariei (6 
septembrie), R. D. Germane (10 
octombrie) și Ungariei (22 no
iembrie) — toate pe teren pro
priu, și Poloniei (9 noiembrie) 
— in deplasare. Un bogat pro
gram de meciuri are și selecțio
nata de perspectivă. Această 
echipă se va alinia la startul 
turneelor de la Craiova (13 — 
18 iulie). Timișoara (20—25 iu
lie) și Hunedoara (18—23 au
gust). In 6 septembrie și 22 no
iembrie. selecționata va susți
ne meciuri cu echipele Bulga
riei și. respectiv. Ungariei, iar 
între 16 și 22 decembrie va par
ticipa la turneul de la San Re
mo. în sfîrșit „cadeții" (15—16 
ani) vor fi prezenți din nou la 
turneul de Ia Balaton (10—20 
august), la care vor mai parti
cipa alte șapte echipe naționale.

In calendarul internațional al 
juniorilor noștri apar, după cum 
se vede, trei turnee interna
ționale organizate în țară. La 
cel de la Craiova, ta afară de 
România II și Universitatea, 
vor mai fi prezente formațiile 
Botev Vrața, Nice si Subotica. 
V.S.S. Kosice, Miskolc, Subotica, 
„Poli" Timișoara și România n 
sînt echipele care își vor dispu
ta întlietatea ta turneul de la 
Timișoara. După o întrerupere 
de cîțiva ani, se reia Turneul 
internațional „23 August", orga
nizat cu prilejul zilei naționale 
a țării noastre. Vor fi invitate 
șase echipe naționale de juniori.

...„Poli" Timișoara n-a ciști- 
gat campionatul, așa cum do
reau înfocații suporteri de pe 
Bega, așa cum credeau mulți 
la un moment dat. Echipa an
trenată de cuplul Angelo Nicu- 
lescu — Constantin Rădulescu 
își pusese candidatura la ti
tlu chiar din toamnă, cînd reu
șise șase puncte in deplasări 
și cînd Mehedințu, 
echipă, declara de 
a IV-a că venit 
joace și Timișoara

câpitan de 
pe poziția 
vremea să 
in Cupa

lotului timișorean sînt datori, 
ei reușind numai 18 goluri din 
suma totală de 48 atinsă de e- 
cbipă. Explicația ? Inconstanța 
lui Anghel și Nucă, doi ata- 
canți talentați, lipsa de sponta
neitate și vigoare a lui Cotec. 
recomandat suficient de „uce
nicia" din divizia secundă, mi
zarea prea mult pe „soluția" 
salvatoare a oamenilor din li
nia a doua, dirijați de expe
rimentatul Dembrovschi. Desi
gur, problema echipei timișo-

tate, a devenit mai modern, 
formația de pe Bega acuză încă 
lipsa unui portar de valoare și 
momentele de superficialitate 
ale unor jucători experimentați.

,,Poli“ n-a cîștigat campio
natul. Dar echipa a reușit cel 
mai plin campionat al ei de 
după promovarea din 1973, ob
ținută sub conducerea lui Ion 
Ionescu. Dar iată bilanțul ulti-

A
VIITORUL SCORNICEȘTI 
PROMOVAT 1N DIVIZIA D

Ieri după-amiază s-au dispu- 
cele două partide restante dintat _______ ____

seria a Vi-a ‘a Diviziei C. Iată 
rezultatele: Flacăra Automecanica 
Moreni — Rova Roșiori 2—1 (0—0); 
Viitorul Scornicești — Electrodul 
Slatina 18—0 (3—0). In urma aces
tor rezultate, Viitorul Scornicești 
(47 p; golaveraj: 95—24) a promo
vat în Divizia B, iar Flacăra Mo
reni s-a clasat pe locul n (47 p: 
71—17).

3. Politehnica Timișoara
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

melor cinci campionate:
ediția 1973-74 locul 7 34
ediția 1974-75 locul 11 33
ediția 1975-76 locul 5 37
ediția 1976-77 locul 6 36
ediția 1977-78 locul 3 38

care au fost

40 - »),
25 — •),

• Puncte realizate : 38 (31 acasă + 7 în deplasare : victorii 
la F.C. BJior și Politehnica Iași, egaluri cu Steaua, S.C. Bacău 
și Olimpia) — procentaj : 55,8 la sută.

• Golgeterii echipei : Volaru 8 goluri (6 acasă 4- 2 in depla
sare), Dembrovschi 8 (7+1). Lața 7 (4+3), Cotec 6 (1+5), Nucă 
5 (4+1), Anghel 3 (2+1), Petrescu 2 (1+1), Barna 2 (2+«),Pălti- 
nișan 2 (2-f-O), Roșea 2 (Z+«), Iuga 1 (0+1), Șerbănoiu 1 (l+f),
Giuchici 1 (1—0).
• Jucători folosit : 3) — Mehedințu (34 de meciuri — totalul

notelor : 236 — 2 cartonașe galbene), Dembrovschi (33 — 226 — 1), 
Lața (33 — 220— 4), Ba th ori I (31 — 205 — 4), Vlșan (30 — 191 — 
2), Bama (28 — 190 — 5), Nucă (28 — 163 — 1), Păltinișan (TI — 
185 — 1). Anghel (27 — 172 — 2).---------- — ---- - — -
(25 — 144 — 3), Șerbănoiu (25 — 
Cotec (21 — 116 — 1), Nadu (9 — 
Floareș (7 — 43 — 1), Iuga (6 — 
Caraivan (1 — 0 — •).

• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 3 penaltyuri 

transformate de Lața — 2 și Dembrovschi —
• Nu a fost sancționată cu nici un penalty.

Petrescu (25— 165 — 2), Voiam 
—i — ®), Roșea (22 — 145 — 4),

— 2), Giuchid
— 0), Catona

123
58
22

(9 — 
(4 -

este

(toate acasă),
1.

campionilor europeni". în eta
pa a 23-a’ din martie. „Poli" 
a urcat tatiia dată ta 
lider, cu o perspectivă 
bilă. Lucid, antrenorul 
Nieulescu mărturisea 
cînd se țeseau cele mai fru
moase vise: „Titlul nu se ciști- 
gă doar ca entuziasm". încer
catul antrenor sugera, ded, cu 
realismul său caracteristic. că 
echipa mai are carențe, că nu-I 
pregătită total pentru a rezista 
altitudinii de lider. Și Angelo 
Niculescu a avut dreptate...

De ce n-a cîștigat formația 
bănățeană campionatul ?, se 
întreabă și suporteri și oameni 
neutri. Pentru că, paradoxal, în 
retur, cînd echipa s-a clasat 
peste poziția turului, timișorenii 
n-au mai adus de afară decît 
un punct (0—0 la Satu Mare), 
față de cele șase agonisite în 
toamnă. Explicațiile sînt mul
tiple și, pe alocuri, paradoxale. 
Regresul timișorenilor s-a da
torat în primul rînd atacului 
(25 goluri marcate în tur. 23 în 
retur). Diferența pare, la o pri
mă vedere, nesemnificativă. 
Dar, dacă cele două goluri ar 
fi fost înscrise, să zicem la 
întîmplare, la Ploiești (unde au 
pierdut la limită) sau acasă, 
în meciul cu Jiul, studenții ar 
mai fi adăugat la bilanț alte 
două puncte. „Suferința" ata
cului devine însă cronică mai 
ales din unghiul de vedere al 
eficacității celor din linia întii. 
Și aici, înaintașii specializați ai

loja de 
favora- 
Angelo 
atunci.

rene mai poate fi privită și din 
unghiul opus, cel al apărării. 
Și aici motivația are nuanțe 
paradoxale. Pentru că „Poli" 
are a treia apărare a campio
natului prin prisma numărului 
de goluri primite. Pentru că 
„Poli" are doi internaționali In 
cvintetul ei defensiv. Și. totuși, 
„U“-le timișorean a pierdut 
citeva puncte prețioase din vina 
apărării (a se vedea meciurile 
cu Universitatea Craiova. Spor
tul studențesc, S.C. Bacău, 
U.T.A. și altele), puncte cu care 
putea cîștiga titlul. Chiar dacă 
jocul defensiv al timișorenilor 
a căpătat mai multă maturi-

„Crescendo“-ul echipei 
evident, chiar dacă diferența 
de puncte oscilează în ultimele 
trei campionate. Din cauza apă
rării ? ! Din cauza atacului 7 ! 
Acest loc 3 al Politehnicii re
prezintă însă, în primul rînd, 
un mare eîștig moral. El este 
rodul ordonării valorilor într-un 
lot dirijat de experiența și cal
mul lui Angelo Niculescu și de 
temperamentul ardent al „se
cundului" Constantin Rădulescu. 
„.Echipa a evoluat ca un me
tronom", declară Angelo Nicu
lescu, mulțumit de „atmosfera 
foarte bună din cadrul echipei, 
care ne-a folosit". Aceasta este, 
credem, premisa de la care re
prezentanta unui fotbal preten
țios, cum a fost mereu cel ti
mișorean, trebuie să pornească 
mai 
U.E.F.A.
reușită a echipei, dar, în ace
lași timp, 
Iar plusul 
bîndit de 
campionat 
cului ei de elan reprezintă ve
ritabile puncte de sprijin pen
tru ridicarea fotbalului timi
șorean Ia cota atinsă de Ri
pensia, cu 40 de ani in urmă !—

sus. Intrarea în Cupa 
este o incontestabilă

și o marc datorie, 
de maturitate do- 

„Poli" în ultimul 
și modernizarea jo-

Mircea M. IONESCU

UNIVIRSITAHA CRAIOVA SAU OlIMPIA SATO MARE ?
(Urmare din pag. 1)

ZESTREA SPORTIVA LA DISPOZIȚIA MASELOR
gi Cu- 

îești) : au 
«ctiuni cul- 
■e întrece- 
urmate de 
ansambluri 
aiul natio- 

ac- 
xle de la 

tear ea 
Conachi 

lui*). Bu- 
a teiului*), 
ti îndepli- 
alați a ce- 
1, oamenii 
cască de- 

ii sisle- 
ot fizice

ae fapt, 
oastre acti- 
ă. Ea este 
de măsuri 

jude- 
la con- 
tivității 

for- 
a- 

‘atri- 
«Dortului. 

mai acce- 
»tru a-i o- 
folosească 
fi gratuit 

a-ti între- 
ungi viata, 
lezvoltarea 

curi îmnă- 
îrboa’Jele, 
amenajări 

năre. spre 
Jca zilnică 
de muncă 

țios ajutor

in această acțiune studenții 
secției de educație fizică a li
ni versitătii). am pus toate ba
zele sportive — bazine, săli, ‘ 
popicarii, terenuri — la dispo
ziția maselor, după un program 
riguros întocmit, organizăm ac
țiuni cu precădere la discipline

a 
mare măsură entuziasmului do
vedit de marea majoritate a 
cadrelor noastre de specialitate, 
capacității lor pedagogice și 
tehnice. Avem în județ peste 
300 de profesori de educație fi
zică, sute de Instructori si an
trenori. numeroși activiști ob-

Din programul activității sportive de masă pe anul 1978
a județului Galați In cadrul „DACIADEI**

© Numărul de preșcolari care vor învăța să înoate — 4 200
• Elevi participants la „Crosul tineretului** — 86 000
• Elevi angrenați în „Campionatul școlii** și complexul „Sport 

și sănătate** — 62 000
• Participanți la acțiunea „Amicii drumeției* — 75 000
© Studenți participant la acțiunile sub genericul „Daciadei* — 

2 500
• Tineri Încadrați in muncă, participant! la campionatele aso

ciației, cupele pe ramuri de producție, „Crosul tineretului** — 
70 000
• Participant! la complexul polisportiv „Sport șl sănătate* — 

16 ooo
• Practicant! a! gimnasticii la locul de muncă — 12 000
• Tineri din mediul rural participant la acțiuni de masă — 

48 000

care și-au cîștigat tradiție, care 
asigură permanentizarea prac- 
t.cării sportului.

— Știm că pentru înde
plinirea Programului privind 
dezvoltarea activității de e- 
ducațic fizică și sport au 
fost stabilite sarcini precise, 
cu răspunderi nominalizate, 
Ia nivelul organelor jude
țene. Care este, insă, apor
tul profesorilor de educa
ție fizică, al antrenorilor, al 
celorlalți specialiști la orga
nizarea și desfășurarea în
trecerilor „Daciadei" ?

— Fără îndoială că succesele 
în organizarea acțiunilor spor
tive de masă se datorează in

ștești pentru care „Daciada" con
stituie un adevărat examen, un 
ideal cîmp de afirmare. As dori 
să dau citeva nume din lunga 
listă a celor care eai fost me
reu prezenți în fruntea acțiu
nilor : Ionel Stan (Gri vița), 
Coslică Dragomir (Liești), Zc- 
naida Voinescu (Șc. gen. 6 Ga
lați), Margareta Conac (Șc. gen. 
28 Galați), Cristodor Stupu 
(Șc. gen. 10 Galați), Elena Ga
bor (Șc. gen. 30 Galați), Gh. 
Colea (Șc gen. 8 Tecuci) ș.a.

— Ce considerați că nu 
s-a realizat tacă la nivelul 
cerințelor programului dez
voltării mișcării sportive ?
— Desigur, ta activitatea

noastră se impun unele îmbu
nătățiri. Este vorba. în primul 
rînd, de necesitatea unor efor
turi mai mari pentru ca și în 
domeniul sportului să tradu
cem în viață indicația secreta
rului general al partidului nos
tru de a transforma cantitatea 
într-o nouă calitate. Se cere 
mai multă perseverență in îm
bunătățirea continuă a modului 
de organizare a activităților de 
masă, mai multă preocupare 
pentru atragerea femeilor la 
practicarea sporturilor. In sfîr- 
șit, este necesară o mai bună 
propagandă privind binefacerile 
exercițiului fizic permanent, o 
mai largă popularizare a acțiu
nilor organizate, prin afișe, pa
nouri mobilizatoare, alte mij
loace de comunicare în masă.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor cu răs
punderi și atribuții In re
zolvarea sarcinilor „Dacia
dei" ?

— Am introdus o practică in 
stilul nostru de muncă, și a- 
nume aceea ca în fiecare marți 
să ne întilnim la C.J.E.F.S. re
prezentanții tuturor factorilor 
cu atribuții pentru a analiza în
deplinirea sarcinilor pe săptă- 
mîna precedentă și a stabili 
pe cele viitoare. O intilnire a- 
semănătoare avem în fiecare 
sîmbătă la Comitetul județean 
de partid. Grija pe care Comi
tetul județean de partid, orga
nizațiile de partid din între
prinderi. din școli, de la sate 
o acordă sportului sînt o ga
ranție că, prin participarea tu
turor celor ce au răspunderi în 
acest domeniu, sarcinile „Da
ciadei" vor fi îndeplinite la ni
velul unor înalte exigențe.

și Politehnica Iași (2—0). Dis
pune de un lot valoros, cu 
multe elemente tinere care s-au 
afirmat în ultimele două se
zoane. Prezintă în finala de as
tăzi cel mai în formă „11“ și, 
așa cum mărturiseau, craiovenii 
vor să facă totul pentru un 
„bis". în materie de cîș- 
tigare a cupei. Cu compar
timente echilibrate, fiecare a- 
vind în componența lor fotba
liști cu experiență (Ștefănescu, 
Bălăci, Donose, Marcu) lingă 
tineri de talent (Ungurcanu, 
ț'icleanu, Cîrțu Cămătaru) de 
la care așteptăm mereu „ex
plozia" consacrării, echipa din 
Bănie are atuuri pentru repe
tarea succesului din trecutul 
sezon.

Olimpia Satu Mare (antrenori 
Gheorghe Staicu și Ștefan 
Czako) opune marea sa ambi
ție și moralul ridicat cu care 
abordează finala „armelor" Uni

versității Craiova. A eliminat 
pînă la finală pe : Gloria Re
șița (1—0), Corvinul (7—5), 
U.T.A. (1—0) și F. C. Argeș 
(1—0). Avînd în Smarandache 
un veritabil animator în teren, 
dispunînd și ea de jucători ex
perimentați precum Kaizer, 
Both, Mureșan, alături de jucă
tori mai de curind afirmați 
(Pinter și Feher), formația săt- 
măreană își vede răsplătite e- 
forturile și seriozitatea cu care 
a privit cupa, spre'deosebire de 
unele echipe, cu situații precare 
în campionat, care neglijează, 
din acest motiv, „competiția 
k.o.“. Mentalitate greșită, in
firmată de exemplul Olimpiei.' 
Credem că elevii lui Gh. Staicu 
vor face totul spre a justifica, 
și în finală, drumul lor de pînă 
acum în cupă.

In deschidere la finala „Cu
pei României" este programată 
o partidă între două selecțio
nate în care vor evolua cei mai 
buni juniori din Capitală.

CELE 39 DE FINALE ALE „CEPEI ROMÂNIEI*1
1. 1933/34 Ripensia Timișoara (A) — „U** Cluj (A) 5—0

2. 1934.35 C.F.R. București (A) — Ripensia Timișoara (A) — 6—5 prel.
3. 1935/36 Ripensia Timișoara (A) — Unirea Tr. Buc. (A) 5—1
4. 1936 37 Rapid București (A) — Ripensia Timiș. (A) 5—1
5. 1937;33 Rapid București (A) — C.A.M.T. Timiș. (B) 3—2
6. 1938 39 Rapid București (A) — Sp. stud. București (A) 2—0
7. 1939/40 Rapid București (A) —>-¥enus București (A) 2—2 prel.,

4—4 prel., 2—2 prel., 2—1.
8. 1940/41 Rapid București (A) — Unirea Tr. București (A) 4—3
9. 1941 42 Rapid București (A) — „U- Cluj-Sibiu (A) 7—1

10. 1942.43 C.F.R. Tr. Severin (A) — Sp. stud. București (A) 4—0 
1943. 47 Nu s-au disputat

11. 1947/48 I.T. Arad (A) — C.F.R. Timișoara (A) 3—2
12. 1948 49 C.S.C.A. București (A) — Știința' Cluj (A) 2—1
13. 1950 C.C.A. București (A) — FI. roșie U.T. Arad (A) 3—1
14. 1951 C.C.A. București (A) — Flacăra Mediaș (B) 3—1 prel
15. 1952 C.C.A. București (A) — Flacăra Ploiești (A) 2—0
16. 1953 Fl. roșie U.T. Arad (A) — C.C.A. București (A) 1—0 prel.
17. 1954 Metalul Reșița (B) — Dinamo București (A) 2—0
18. 1955 C.C.A. București (A) — Progresul Oradea (B) 6—3 prel.
19. 1956 Progresul Oradea (A) — Metalul C. Turzii (B) 2—0
20. 1957 58 Știința Timișoara (A) — Progresul Buc. (A) 1—0
21. 1958/59 Dinamo București (A) — Minerul B. Mare (B) 4—0
22. 1959 60 progresul București (A) — Dinamo Obor Buc. (B) 2—0
23. 1960/61 Arieșul Turda (B) — Rapid București (A) 2—1
24. 1961/62 Steaua București (A) — Rapid București (A) 5—1
25. 1962/63 Petrolul Ploiești (A) — Siderurgistul Galați (B) 6—1
26. 1963/64 Dinamo București (A) — Steaua București (A) 5—3
27. 1964/65 Știința Cluj (A) — Dinamo Pitești (A) 2—1
28. 1965 66 Steaua București (A) — U.T. Arad (A) 4—0
29. 1966/67. Steaua București (A) — Foresta Fălticeni (C) 6—0
30. 1967 68 Dinamo București (A) — Rapid București (A) 3—1 prel.
31. 1968/69 Steaua București (A) — Dinamo București (A) 2—1
32. 1969/70 Steaua București (A) — Dinamo București (A) 2—1
33. 1970/71 Steaua București (A) — Dinamo București (A) 3—2
34. 1971/72 Rapid București (A) — Jiul Petroșani (A) 2—0
35. 1972/73 Chimia Rm. Vîlcea (B) — Constructorul Galați (C) 1—1

prel., 3—0 în al doilea meci
36. 1973/74 Jiul Petroșani (A) — Politehnica Timiș. (A) 4—2
37. 1974/75 Rapid București (A) — Universitatea Craiova (A) 2—1 prel.
38. 1975/76 Steaua București (A) — C.S.U. Galați (B) 1—0
39. 1976/77 Univ. Craiova (A) — Steaua București (A) 2—1 

(între paranteze, divizia care activau în momentul finalei
cele două protagoniste).



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI ECHIPA OLANDEI PRIMA FINALISTA

NICOLAE CEAUSESCU OLANDA - ITALIA 2-1 (0-1) (min. 1*
, Haan,

(Urmare din pag. 1)

rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu se În
dreaptă spre centrul orașului 
Cărei. De-a lungul traseului, 
mii de oameni — români, ma
ghiari. germani — aclamă pe 
secretarul general al partidului. 
Dintr-o mașină deschisă, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu răspund 
călduros ovațiilor mulțimii. Co
loana mașinilor se oprește în 
piața situată lingă Parcul liber
tății. S-au adunat aici mii și 
mii de cetățeni pentru a parti
cipa la adunarea populară a oa
menilor muncii din orașul Că
rei.

Primit cu urale și ovații a 
luat cuvinlul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție, cu 
sentimente de profundă aproba
re de toți cei prezenți, subli
niată. in repetate rînduri. eu 
puternice aplauze, cu urale și 
ovații.

Adunarea populară ia sfîrțit 
Intr-o atmosferă entuziastă. O- 
vațiile nu contenesc in timp ce 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sini 
invitați să se prindă in Hora 
Unirii, hora românilor, maghia
rilor și germanilor din Cărei, 
care i-an 
dragoste 
parcursul

Și 
munci to- 

sătmăreană. importantă 
a industriei noastre

River 
duini-

înconjurat cu otita 
și bucurie pe tot 
vizitei in acest oraș.

★
De la Caret, tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
se îndreaptă, la bordul elicopte
relor, spre municipiul Sala 
Mare.

Prima unitate cuprinsă ia pro
gramul vizitei de lucru la Satu 
Mare este întreprinderea texti
lă ..Ardeleana*. Următorul •- 
bieciiv al vizitei il constituie I»

treprinderea „Unio" — veche 
prestigioasă citadelă 
rească 
unitate 
constructoare de mașini.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă apoi, intr-o mașină 
deschisă, spre Piața Republicii 
străbătind principalele artere ale 
orașului printr-un culoar viu 
format din cetățeni, care ii în- 
timpină cu deosebită dragoste, 
stimă și recunoștință.

Imensa piață din centrul mu
nicipiului, unde are loc marea 
adunare populară, este împodo
bită sărbătorește.

Iau parte Ia adunare zeci de 
mii de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint intimpi- 
nați de mulțime cu ovații și 
urale la ieșirea in balconul se
diului Comitetului județean de 
partid.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid, 
loan Foriș, dind glas 
împărtășite de toți 
municipiului și județului, roagă 
pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să ia cuvîntul la 
adunare.

Cuvintarea secretarului gene
rai al partidului este urmărită 
ca deosebită atenție, cu larg in
teres și cu deplină satisfacție, ea 
fiind subliniată, in repetate rin
ei ari. ca vii

BUENOS AIRES. Stadionul 
Plata, stadionul finalei de __ _ 
nică, era arhiplin la începerea me
ciului Olanda — Italia. Un meci 
de mare angajament chiar din 
primele minute, care îi arată pe 
fotbaliștii italieni mal buni, mai 
incisivi, mai aproape de deschi
derea scorului. Și. în adevăr, în 
min. 19, Italia marchează prin 
Bettega, care a reluat în plasă 
balonul trimis de Rossi. înainte 
de gol, Rossi, Benetti și Causio 
avuseseră ei prilejul să înscrie 
După gol, italienii joacă mai pru
dent, apărînd prea devreme re
zultatul care îi califica în finală. 
Olandezii Încep să-și organizeze 
mai energic ofensiva șl domină 
tot mal autoritar.

La reluare chiar în min. 46 
„portocalii* egalează printr-un 
șut violent al tînărului Brands. 
De aici înainte și pînă în final, 
pe teren va fi o singură echipă, 
cea a Olandei, care își va vedea 
materializată superioritatea din 
joc și pe tabela de marcaj In 
min. 76, cind Haan a șutat for
midabil de la aproximativ 30 m. 
mingea lovind stîlpul din stingă 
al porții lui Zoff, ricoșînd în pla
să : 2—1 pentru Olanda.

Arbitrul A. Martinez (Spania) a 
condus echipele :

OLANDA : Schrijvers i 
Jongbleod) — Brandts, 
Krol, Poortvilet — Jansen, Nees- 
kens, R. Kerkhof — Rep (min. 
65 Kraay), Rensenbrink, W. Ker
khof.

ITALIA : Zoff — Cuccureddu, 
Gentile, Scirea, Cabrini r- Tar- 
delff, Benetti (min. 77 Graziani). 
Zaearelll — Causio ' ' — -
Sala), Rossi, Bettega.

AUSTRIA — R.F.G.

(miru 46 C.

3-2 (01)
CORDOBA. Austria 

gura sa victorie din „ ___ ____
finală, dar o victorie importantă 
pentru că a trimis pe campioana 
lumii pe locul al treilea In grupă, 
eliminînd-o astfel din primele 4 

Austriei 
pentru 

a avut 
in

a reușit sin- 
grupa semi-

locuri. Dealtfel, victoria 
este pe deplin meritată, 
că a atacat mal mult, 
mai multe ocazii de gol și 
general a stăplnit jocul. Doar in
credibilele ratări ale elevilor an
trenorului Senekowltsch au făcut 
ca succesul lor să fie obținut doar 
la un gol diferență. Scorul a fost 
deschis, contra aspectului jocului, 
de vest-germanul Bummenigge, 
în min. 19. Au urmat acele in
credibile ratări (Kreuz, de două 
ori, Prohaska, Krankl, Strasser). 
In min. 60, austriecii izbutesc e- 
galarea prin autogolul lui Vogts. 
Krankl aduce avantaj echipei

in

MECIUL ATLETIC FfMISh
R.f. GfRMUH-ROMUH

Samungi o face indisponibil 
pentru meciul cu R.F. Gei 
nia. In locul său. la 100 m si la 
200 m și ștafetă vor fi desem
nate să concureze alte atlete 
din lotul anunțat mai înainte !

Pină în prezent, palmaresul 
întilnirilor româno—vest-germa- 
ne cuprinde 7 întilniri. majo-

ia

în 1974 la București (sin-

ntatea lor încheiindu-se cu suc-
ce sul echipei R. F. Germania :
71—46 în 1968 la Osnabriick,
76—59 in 1969 la Constanța.
81—53 în 1971 la Gerestried,
78—57 in 1972 la București,
79—56 în 1973 la Osnabruck,
59—75 
gura victorie a atletelor noas
tre), 74—72 in 1975 la Heiden
heim.

Cu o echipă destul de „subți
rică" ca aceasta este greu de 
presupus că fetele noastre vor 
reuși mai mult la Augsburg, 
deeît au făcut-o pînă acum. Aș
teptăm totuși rezultate indivi
duale cit mai bune, cifre de va
loare pe care unele dintre atle
te sint pe deplin capabile. Mă
car bucuria asta să o avem a- 
cum, înaintea campionatelor eu
ropene de la Praga.

55,75 M - ABIA ÎNCEPUTUL !
în urmă cu un an evidențiam 

posibilitățile unei tinere atlete 
din Slobozia, aruncătoarea de 
suliță Corina Gârbea, campioa
nă națională de junioare care 
reușise un rezultat promițător : 
53,12 m. Pregătindu-se cu serio
zitate în lunile de iarnă și în 
cele de primăvară, iată că a- 
cum, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, tînăra aruncătoare (năs
cută în 1959) a obținut o per
formanță de 55,75 m. de o bu
nă valoare pe plan național. 
Avem convingerea că. în ceea 
ce o privește pe Corina, acesta 
nu este însă deeît începutul !
• într-un concurs la Sarajevo 

Ia care au participat ci li va atleți 
de Ia Rapid București, alergă
torul Cătălin Andreica a cîști- 
gat cursa de 5000 m cu timpul 
de 13:49,4.

tovarășul 
dorinței 
cetățenii

și îndelungi aplauze. 
★

tovarășul Nieolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialis- 

k. impreună eu to- 
1a Ceaușescu, ceilalți 

conducerea de 
stat care l-au

din 
de 
vizita de lucru efee- 

județele Harghita.

Austriei, în min. 65, pentru ca trei 
minute mal tîrziu, Holzenbein 
să restabilească iarăși egalitatea. 
De-aMa în mln. 88, același Krankl 
înscrie golul victoriei.

Arbitrul A. Klein (Israel) a con
dus echipele :

AUSTRIA : Koncilia — Sara. 
Obermayer, Pezzey, Hickersberger 
— Prohaska, Krankl, Kreuz — 
Krieger, Strasser, Schachner (min. 
72 Obenacher).

R.F.G. ; Maier — Vogts, Dietz, 
Russmann, Kaltz — Bonhof, A- 
bramezik, Rummenigge — D. 
Muller (min. 62 Fischer). Beer 
(min. 46 H. Mliller), Holzenbein.

CLASAMENTUL FINAL AL

1. OLANDA
2. Italia
3. R.F. Germania
4. Austria

3
3
3
3

GRUPEI A

2 10 3—4 5
111 2—2 3
0 2 1 4—5 2
1 0 2 4—8 2

In urma rezultatelor de ieri din 
grupa A, echipa Olandei s-a ca
lificat în finala C.M., care se v> 
disputa duminică 25 iunie. iar 
reprezentativa Italiei va juca sîm- 
bătă pentru locurile 3—4.

Celelalte meciuri din etapa do 
Ieri a semifinalelor, brazilia — 
POLONIA și ----------------
RU, erau In 
la închiderea 
tru.

ARGENTINA — PE- 
curs de desfășurare 
ediției ziarului nos-

6 CANDIDATURI PENTRU ORGANIZAREA 
C.M. DIN 1990 s. s.,
S. U. A., CANADA, BELGIA

Răspunzînd întrebărilor unui 
trimis al agenției France Presse, 
președintele Federației interna
ționale de fotbal, Joao Have- 
lange, s-a referit mai întîi la 
calitatea fotbalului practicat în 
acest al 11-lea turneu final: 
„Acum, cind mai rămin doar cî- 
tev* meciuri de disputat, cind 
au fost marcate peste 70 de go
luri și cind nu e imposibil ca 
cifra de 100 să fie atinsă, pot 
spune că jocurile au fost de o 
exeelentă calitate. Pentru mine, 
RJF.G. — Olanda a fost un meci 
minunat, iar cele două partide 
ale Franței, cu Argentina și 
Ungaria, au fost de asemenea 
foarte bune*. Vorbind despre

Turneul iRicrndțiOBdi icmimn de șah de Id Timișoara

IN RUNDA A 10 a TOATE PARTIDELE DECISE!
Apropierea finișului și situa

ția foarte echilibrată din frun
tea clasamentului au făcut ca 
lupta in turneul internațional 
feminin de șah de la Timișoa
ra să capete o notă de mare 
tensiune. Ceea ce a condus, in 
mod inevitabil, la greșeli, hotă- 
ritoare in deznodământul parti
delor. Astfel, Gertrude Baum
stark a comis o „gafă" în intîl- 
nirea cu Anett Michel (turn „în 
priză"), pierzind o poziție ce 
era net ciștigată. Tot „nervii" 
au făcut ca multipla noastră 
campioană, Elisabeta Polihro
niade, să rateze o situație su
perioară la Amalia Pihajlici, 
pierzind după întrerupere. Ca-

racterul vehement al luptei ce 
se dă la Timișoara este ilustrat 
de faptul că toate partidele run
dei a 10-a au fost decise. Ligia 
Jicman a cîștigat la Margareta 
Teodoreseu, Lia Bogdan la Ana 
Jurcinska. Anna Ahșarumova la 
Tereza Stadler, Margareta Mu
reșul la Tatiana Lemaciko și 
Dana Nuțu la Maria Porubski.

înaintea ultimelor trei runde 
situația din clasament se men
ține foarte strînsă :

MICHEL 7*/i, Bogdan și Ah
șarumova 7, Nuțu și Jicman 6'A, 
Polihroniade 5*/», Porubski 5, Le
maciko 4*/2, Jurcinska 4, Mure- 
șan, Pihajlici și Stadler 3’/x» 
Baumstark și Teodoreseu 3.

■ IUGOSLAVIA, 
SI OLANDA

0 REUȘITĂ
PUGILISTICĂ

A doua reuniune de selecție, 
desfășurată în parcul sportiv 
Dinhmo din Capitală, a fost 
mult mai bună și a oferit celor 
citeva zeci de spectatori partide 
de excelent nivel tehnic și spec
tacular.

Dintre 
ultimele 
pus față 
gate cărți de vizită. 
Mihai Ploieșteanu (Metiul) 
Victor Duchin (Rapid) 
disputat eu o ardoare deosebită 
șansele. Ambii sportivi nu au 
făcut economie de efort și au 
aplicat pe parcursul celor trei 
reprize numeroase serii de lovi
turi. Pentru un final mai clar, 
mai sigur, metalurgistul a pri
mit decizia de învingător la 
puncte. în meciul vedetă al ga
lei, „ușorii" Carol Hajnal 
(Steaua) și Marian Stamatescu 
(Metalul) s-au luptat de parcă 
cel puțin, titlul național ar fi 
fost în joc. De aici a reieșit o 
confruntare palpitantă, in care 
stelistul. mai tehnic și mai 
proaspăt in primele două run- 
duri a obținut avantaj. în ul
timele trei minute, metalurgis
tul a atacat dezlănțuit, l-a pus

acestea s-au desprins 
două meciuri, care au 
în față boxeri cu bo- 

„Penele“ 
Și 

și-au

REUNIUNE

LA DINAMO
chiar în dificultate pe Hajnal, 
dar avantajul obținut în prima 
parte a meciului a cîntărit de
cisiv în balanța victoriei, care 
a înclinat în favoarea lui Haj
nal. CELELALTE REZULTATE: 
Fl. Pascu b.p. M. Grad, FI. But- 
naru b.p. V. Stancu, C. Dumitru 
b.p. E. Preda, N Dragomir b.p. 
I. Parepa, Al. Dinu b.k.o.l V. 
Dima, Gh. Costache b.p. Gh. 
Dicu, I. Modrogan b.p. D. Ene, 
M. Ifrim b.ab 3 P. Andrei. Ur
mătoarea gală, joi de la ora 17.

Paul 1OVAN

ATLETISM e La Turku, fin
landezul Reima Salonen a sta
bilit un nou record european în 
proba de 50 km marș, cu 3 h 
51:38,4 (v.r. 3 h 52:44,6) • Me
ciul de decatlon U.R.S.S. — R. F. 
Germania, desfășurat la Donețk, 
s-a încheiat cu 38 401—37 113 p în 
favoarea atleților sovietici. în cla
samentul individual : 1. Kutenko 
(U.R.S.S.) 7 941 p ; 2. Miillcr
(R.F.G.) 7 921 p.

BASCHET 9 In 
nes* (masculin) la 
Mobilgirgl Varese 
tea Rhode Island

„Cupa W. Jo- 
Buenos Aires: 
— Untversita- 
(S.U.A.) 90—82,

fotbalul brazilian. J. Havelange 
a fost de părere că Brazilia, ca
re nu mai are jucătorii de altă 
dată, revine încet, încet în eli
ta fotbalului mondial : „Nu poți 
să dispui in permanență de ju
cători de mare clasă. Aminli- 
ți-vă de splendida echipă din 
1958 a Franței. A trebuit să aș
teptăm 20 de ani pentru ca a- 
ceastă țară să poată prezenta 
din nou o echipă bună la C.M. 
Cit despre brazilieni, ei s-au 
prezentat bine pe plan tehnic și 
fizic. Responsabilii echipei au 
muncit cu folos". Comparind 
fotbalul european cu cel 
american, interlocutorul a 
mat că fiecare trebuie 
păstreze specificul său : 
două școli complet diferite și 
fiecare trebuie să-și păstreze ca
racteristicile, adică perfecta pre
gătire fizică in cazul primei 
școli, rapiditatea și agilitatea 
pentru cea de-a doua. Pentru 
a-și relua hegemonia, Brazilia 
trebuie să-și păstreze calitățile 
care au impus-o*.

Președintele F.I.F.A. crede că 
în viitorul deceniu fotbalul afri
can — avind exemplul Tunisiei 
— va pătrunde rapid pe plan 
mondial, ca și soccerul de pe 
continentul nord-american.

Joao Havelange s-a referit, în 
interviul său, și la viitoarele 
campionate mondiale, anunțînd

sud- 
afir- 
să-și 
„Sint

și federațiile care și-au pus 
candidatura pentru 1990 (cunos- 
cînd faptul că întrecerea su
premă, din 1986, a fotbalului va 
avea loc în Columbia) : U.R.S.S., 
Iugoslavia. S.U.A., Canada, Bel
gia, Olanda. „Congresul F.I.F.A., 
ținut la Buenos Aires, la 30 mai, 
a autorizat Comitetul executiv 
și Comitetul organizator — dacă 
Spania este de acord — să orga
nizeze in 1982 turneul final cu 
participarea a 24 de echipe, re
partizate in șase grupe", a re
amintit J. Havelange. îri cazul 
în care Spania se declară gata 
să primească 24 de echipe, se 
vor disputa la proxima ediție 
52 de meciuri în loc de 38 ca 
acum, in timp de 28 de zile.

Vorbind despre viitor. Joao 
Havelange a spus : „Voi fi fe
ricit dacă Arteimo Franchi îmi 
va succeda in fruntea federa
ției internaționale în 1982. Pre
ședintele actual al U.E.F.A. este 
un om care are toate calitățile 
pentru a deține funcția de pre
ședinte al F.I.F.A.". Deocam
dată, J. Havelange nu are de 
gînd să-și depună candidatura 
pentru a-i urma lordului Killa- 
nin în fruntea Comitetului In
ternațional Olimpic: 
decizie 
C.I.O. 
aprilie 1979", 
ședințele F.I.F.A.

,Voi lua o 
numai după reunirea, 

de la Montevideo, în 
a încheiat pre-

REPREZtNTATIVA MASCULINA DE HANDBAL

începînd de la 27 iunie și pînă 
în 2 iulie, moderna sală de 
sport din orașul iugoslav Sabac. 
va găzdui o nouă ediție a tra
diționalei competiții de handbal 
masculin, dotată cu „Trofeul 
Iugoslavia". Și-au anunțat par
ticiparea reprezentativele Uni
unii Sovietice (locul secund la 
C. M.), Poloniei, Ungariei, 
ROMÂNIEI, Elveției și, firește, 
Iugoslaviei.

Lotul reprezentativ al tării 
noastre va cuprinde multe nu
me noi, prezentîndu-se într-o 
formulă inedită, în care remar
cabilă este absența aproape a 
tuturor marilor jucători. Iată 
dealtfel pe cei 16 cu care an
trenorii Eugen Trofin și Lascăr 
Pană vor aborda dificila dispu
tă de la Sabac : Munteanu, So
lomon și Buligan (portari). Be- 
divan, Durău, Matei, Mironiuc,

Boroș, M. Voi-
l.

Stingă, Palko, 
nea, Orosz, Jur că, Dan Petru, 
Istode, Baican.

TINERII HALTEROFILI ROMÂNI
LA .CUPA DUNĂRII*

La sfîrșitul acestei săptămini, 
în localitatea Braunau (Austria) 
se va desfășura „Cupa Dunării", 
la haltere, pentru juniori. în ve
derea acestei competiții din țara 
noastră au făcut deplasarea. în 
ordinea categoriilor, următorii 
sportivi : M. Șeic, V. Cocioran, 
V. Roșu, I. Turc, T. Kiskalo, 
V. Ștefan, D. Cristea, I. Vasile 
și Z. Rad. Halterofilii români 
sint însoțiți de antrenorii T. Ro
man și L. Ionescu.

Obras Sanitarias (Argentina) — 
Sirio (Brazilia) 95—90. • în meci 
feminin, la Ciudad de Mexico, 
U.R.S.S. — S.U.A. 109—42.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului de la Ruse, maestrul ro
mân Tr. Stanciu a remizat cu bul
garul Gunev.

TENIS • Rezultate înregistrate 
în turneul feminin de la East
bourne : Wade — Nagelsen 4—6, 
7—6, 6—3 ; Russell — Held 6—4,

Stove — Anliot 6—4. 0—8. 
Durr — Harter 7—s, 7—s ;

— Redondo 7—5, S—4; From-
— Kyomura 6—2, 6—2. In 
III, Wade — Hunt 7—5, 6—2;

- Antonopolis 6—3. 
— Fromholtz 6—3,

- Ruzici 4—6, 7—5, 
Durr 6—4, 6—3.

6—1 : 
6—4 ;
Hunt 
holtz 
turul 
Chris Evert - 
6—1; Turnbull 
6—1; Hobbs - 
6—3; Stove —

TENIS DE MASA • La Can
ton : R. P. Chineză — Iugoslavia 
5—2 la masculin șl 5—1 la femi
nin.

VOLEI • La Nagoya : Japonia 
— U.R.S.S. 2—3 (masculin).
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