
MEDALII PENTRU 
HALTEROFILII JUNIORI 
LA „CUPA DUNĂRII" 
ștefan Vasile pc locul I 

la cat. mijlocie
La sfîrșitul săptămânii trecute 

s-a desfășurat la Braunau 
(Austria) cea de a 5-a e- 
diție a „Cupei Dunării" la hal
tere pentru juniori. Cîtiva din
tre sportivii români s-au com
portat onorabil : Ștefan Vasile
— locul 1 la cat. mijlocie cu re
zultatul de 277,5 kg ; Vasile 
Roșu — locul secund la cat. 
pană cu 240 kg și Ilie Vasile — 
locul 3 la cat. grea-ușoară cu 
300 kg. Pe echipe, halterofilii 
români s-au clasat pe locul 4.

Iată ceilalți învingători pe 
categorii : muscă — Sabirev 
(Bulgaria) 212,5 kg : cocoș — 
Lakatos (Ungaria) 225 kg ; pană
— Pauișev (Bulgaria) 240 kg 
(V. Roșu a ridicat aceeași greu
tate, dar a pierdut locul 1 
fiind mai greu la clntar) ; u- 
șoară — Zlatev (Bulgaria) 285 
kg ; semimijlocie — Tasimov 
(Bulgaria) 290 l:g ; semigrea — 
Matkiewiez (Cehoslovacia) 297,5; 
grea-ușoară — Cialakov (Bul
garia) 327,5 kg ; supergrea — 
Balazs (Ungaria).

Pcftiru ii concura cu succes la c. E. dc la Praga

ATLETELE NOASTRE TREBUIE 
SĂ-ȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ 

MAI MULT PERFORMANTELE!
Meciul R.F. Germania — România a constituie un bun 
prilej de verificare in perspectiva apropiatei competiții 

continentale
Cu două luni înaintea cam

pionatelor europene de la Pra- 
ga, meciul de la Augsburg, din
tre reprezentativele feminine ale 
R. F. Germania și României, a 
constituit, deopotrivă, pentru 
atletele vest-germane și român
ce. un prilej de verificare a 
potențialului lor. In legătură cu 
această verificare, prof. Evelina 
Ghimpu, antrenoare federală, 
ne-a oferit ieri cîteva amă
nunte.

„Dintre candidatele noastre 
pentru competiția continentală 
de la Praga, care au luat star
tul în meciul de la Augsburg, 
s-au impus prin comportare și 
rezultate în primul rind aler
gătoarele de semifond, pe care 
contăm în principal pentru „eu
ropene", ne-a spus interlocutoa
rea noastră. Ileana Silai și-a 
demonstrat încă o dată marea 
valoare, cîștigind net cursa de 
1500 m. după ce. cu trei zile 
mai înainte, la Koln, își dubla
se succesul cu recordul ei pe 
aceeași distanță, de 1500 m. Ma- 
ricica Puică, solitară ca in 
toate Cursele ei din acest an. pe 
3000 m, a cîștigat și ea catego
ric. La 800 m. Fița Lovin și 
Natalia Mărășescu au ocupat 
primele două locuri în fața unei 
alergătoare redutabile, Brigitte 
Kraus, puternic susținută de 
spectatori. Remarcabil s-a mai

IERI, LA SNAGOV, SUB UN SOARE TORID, 
ÎNTRECERI APRIGE ÎN CONCURSUL
REPUBLICAN DE

Ieri, sub un soare torid, au 
început pe lacul Snagov în
trecerile din cadrul Concursului 
republican de ambarcații mici 
rezervat seniorilor. In disputele 
aprige din serii. proba de 
schif simplu a programat pa
tru curse pentru desemnarea 
semifinaliștilor care își vor 
disputa întîietatea astăzi, înce- 
pind de la ora 10. Prima serie 
a fost cîștigată autoritar de 
Mireea Roman de la C.N.AJS.E. 
Profesorul de educație fizică de 
la Liceul industrial nr. 2 . din 
Hunedoara a realizat cel mai 
bun timp al zilei (7:21,0), urmat 
fiind de dinamovistui Vasile 
Cadet (7:42,5). Alături de cei 
doi, au mai obținut dreptul 
de a se întrece direct în semi
finale următorii schifiști : se
ria II : Nicolae Popa (Dinamo) 
7:26,5, Ștefan Mih-aly (Dinamo) 
7:30,3 ; seria III : Vaier Toma 
(Dinamo) 7:52,0, Gali Gyâzo 
(Mureșul) 7:56,8 ; seria IV : Se
ver Sucan (Dinamo) 7:47,1, Pe
tre Nedelcu (Dinamo) 7:49,0. 
Finala acestei probe se anunță 
extrem de disputată, la startul
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TURISMUL, ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ 
Șl DE PERFORMANTĂ, PREOCUPĂRI 
MEREU ACTUALE ALE SINDICATELOR

Interviu cu prof. EFREM CHERTEȘ, adjunct al președin
telui Comisiei sport-turism a Consiliului Central al 

U.G.S.R.
în realizarea importantelor 

obiective privind activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță, sindicatelor — care in 
cadrul celor peste 2 400 de aso- 

comportat încă o semifondistă. 
Elena Tărîță, care a abordat 
curajos, dirz și bătăios disputa 
la 400 m. La fel de bine a con
curat și campioana noastră la 
disc, Argentina Menis, acum la 
nivelul ei cel mai ridicat din 
acest sezon. Sulițașa Eva Ra- 
duly o mai aruncat încă o dată 
58 m. care a devenit, se pare, 
o bază de pornire pentru un 
realizabil și așteptat salt cali
tativ.

Sub posibilități au concurat 
însă, în primul rind, săritoarele 
în lungime Gina Panait și Doi
na Anton, care, din cauza vîn- 
tului foarte puternic din față, 
n-au reușit nici un moment să 
se concentreze și să realizeze 
performanțele de care sint ca
pabile. în ceea ce o privește pe 
săritoarea în înălțime Cornelia 
Popa, ea a evoluat nepermis de 
slab.

Acestea sint cîteva dintre 
puținele noastre candidate pen
tru Praga. Pentru ca ele să 
poată înregistra în capitala 
Cehoslovaciei obiectivele pe 
care șl le-au propus, va trebui, 
ca o condiție expresă, să-și îm
bunătățească mai mult perfor
manțele, pentru a le face in
tr-adevăr competitive, la sfir- 
șitul lui august, in contextul 
valorilor continentale. Și este în 
puterea lor s-o tacă !“

AMBARCAȚII MICIa

ei aliniindu-se „simpliști" cor.- 
sacrați, capetele de afiș fiind, 
desigur, Mireea Roman și Ni
colae Popa.

în proba de schif 2 rame e- 
chipajul dinamovist Ceapura — 
Bularda a stabilit — la capă
tul unei curse frumoase — cel 
mai bun timp din serii (6:58,5), 
calificindu-se direct în finala 
programată miercuri dimi
neață. După cum se vede, „bă
trânul" Petre Ceapura a rămas 
pe poziție in această bancă, 
fostul campion mondial schim
bând, din timp în timp. doar 
partenerul ! Au mai ocupat lo
cui I, deci dreptul de a se ali
nia în finală, și alte două echi
paje ale antrenorului dinamo
vist Dumitru Popa : Albeș — 
Arba (7:09,l5) și Simion — Gru- 
mezesen (7:08,0). Recalificările 
insă vor desemna pentru a- 
ceastă finală de schif 2 rame și 
alte dublouri valoroase, printre 
ele aflîndu-se echipajul Zagoni 
— Mereuță de la clubul sportiv 
Steaua.

Vasile TOFAN 

ciații înglobează mai mult de 
70 la sută din numărul total 
al oamenilor muncii — le revin 
sarcini de o deosebită însem
nătate. Cea mai importantă 
dintre acestea este angrenarea 
tineretului, a oamenilor muncii 
la acțiuni sportive cu caracter 
continuu, astfel ca deprinderea 
de mișcare, de practicare siste
matică a exerctțiilor fizice să 
se transforme din deziderat in 
realitate, așa cum se prevede 
in Programul dezvoltării mișcă
rii sportive, aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
PXLR.

Tot mai multi oameni ai muncii, tineri și virstnici, își petrec o parte 
a timpului liber participind la acțiuni organizate de asociațiile 
sportive din întreprinderi ți instituții sub genericul „Daciadei“. 
Printre disciplinele preferate, crosurile. Foto : Vasile BAGEAC

Discuția noastră cu prof. 
Efrem Cherteș, adjunctul pre
ședintelui Comisiei sport-turism 
a Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a referit la realizările obținu
te pînă acum de cluburile și 
asociațiile sportive sindicale, la 
unele obiective vizînd buna 
comportare a reprezentanților 
sportivi ai acestei largi organi
zații de masă la apropiatele 
faze de zonă și la finalele „Da-

DUELUL FARUL—STEAUA, MOMENT DE REFERINȚĂ 
AL CAMPIONATULUI DE REODY „Nr. 61!

Pornit la drum în 1914 (pri
mii lauri au fost cuceriți de 
„Tenis Club Român" din Bucu
rești), campionatul național de 
rugby a ajuns la respectabila 
virstâ de 61 de ani, cîștigin- 
du-și. prin însuși acest fapt, 
respect unanim. La capătul unei 
lungi curse, presărată cu 20 de 
obstacole (a se citi etape), vic
toria a fost în acest an de par
tea XV-lui Li tot aiului — Farul 
— care termină, cum bine se 
știe, învingător pentru a treia 
oară (1974/75 ; 75,76 și 77,78)
dovedind — dacă mai era ne
voie — că centrul de greutate 
al balonului oval românesc s-a 
deplasat, in ultimii ani, dinspre 
Capitală spre Constanța, unde 
interesul pentru rugby devine 
tot mai mare.

Este teamul Farului un ciști- 
gător merituos ? Fără îndoială, 
da ! Cind spunem aceasta ne 
gindim nu numai la rezultatul 
în sine, excelent (în turneul 
final : 12 victorii, o egalitate, 
cu Dinamo, și doar o înfringerc. 
cu Știința, la Petroșani), ci și 
la contextul general, deosebit 
de favorabil, creat la Constan
ța, care a determinat marea 
performanță a rugbyștilor : con
diții materiale dintre cele mai 
bune — în primul rind datorită 
sprijinului larg al organelor 
locale de partid și de stat (s-ar 
cuveni, credem, totuși, asigura
rea unui nou teren de joc mai 
spațios, mai pe potriva merite- 
lor unei campioane de o ase-: 

ciadei”. precum și la dezvolta
rea turismului de masă.

— Prin Decretul nr. 14S, din 
27 aprilie a.e., al Consiliului de 
Stai se înființează Comisia 
centrală pentru turismul de 
masă, comisiile județene, pre
cum și cele din unitățile socia
liste. La începutul dialogului 
nostru v-am ruga să vă referiți 
la ideile de bază ale Decretului.

— Prin aces Decret, se re
glementează una dintre proble
mele majore privind crearea de 
noi și importante condiții de 
recreare și odihnă, de Întărire 
a sănătății oamenilor muncii. 
Se prevăd obiective precise 
pentru toți factorii cu atribuții 
in mișcarea sportivă, referitoare 
la organizarea acțiunilor turisti
ce in vederea antrenării mase

lor largi de oameni ai muncii 
la practicarea turismului, la 
îmbunătățirea și diversificarea 
activității de educație și propa
gandă turistică, la folosirea ju
dicioasă a bazei materiale a 
turismului pe întreaga durată 
a anului.

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. 2—3)

menea anvergură) —, un public 
numeros, cunoscător și entu
ziast ; o conducere pricepută și 
energică. întreprinzătoare și de
votată, în frunte cu ing. Ilie 
Georgescu și ing. Nicolae Dan, 
președintele și, respectiv, vice
președintele secției de rugby ; 
un antrenor (Mihai Naca) har
nic și dibaci ; un medic (Nieo- 
lae Gheracopol) competent și 
peste toate un bun lot de 20 de 
jucători, dar a căror omogeni
tate valorică mai lasă de dorit, 
— iată atuurile constănțenilor, (Continuare in pag. 2—3)

Frumoasă fază de atac construită de constănțeanul Borșaru, ex
celent duminică, ca și timișoreanul Florea (în mijloc), plecat in 
urmărirea balonului. (Fază din meciul Farul — Universitatea 
35—13) •-< Foto : Ion MIHĂICA

Galele de box estivale:

SELECIIE 
SI 

POPULARIZARE
S-a încheiat „etapa bucureș- 

teană“ a vastei campanii de se
lecție și verificare a potenția
lului pugilistic existent, săptă- 
mîna aceasta fiind rindul Hune
doarei să devină „capitala esti
vală* a boxului românesc, locul 
unde se reunesc cei mai buni 
seniori din județele limitrofe și 
apropiate, pentru a trece seve
rul test al observațiilor unora 
dintre cei mai competent teh
nicieni ai sportului cu mănuși 
de la noi.

Trei gale în parcul sportiv 
Dinamo (in cadrul ospitalier al 
arenei de handbal) și o reuni
une finală găzduită de clubul 
Steaua ne-au permis să tragem 
primele concluzii ale acestei ope
rații de triere cu obiective pre
cise. Sensibilizată de slăbiciu
nile formației prezentate la 
campionatele mondiale de la 
Belgrad, federația a imaginat 
această (pină acum) neobișnuită 
cernere a valorilor (știute și 
mai ales neștiute) din toată ța
ra. Ar fi. firește, o naivitate să 
ne închipuim că peste noapte 
vor putea apare boxeri de cate
gorie internațională, neeviden- 
țiați pină azi. Din acest punct 
de vedere, desigur, nu sint de 
semnalat minuni după galele de

Victor BĂNCI ULESCU

(Continuare in peg. 2—3)

IN CAPITALĂ, MECIURI
DE POLO INTRE 

SELECȚIONATE ALE ROMÂNIEI, 
AUSTRALIEI Șl S. U. A.
în continuarea pregătirilor pe 

care le efectuează in vederea 
participării la marile competiții 
internaționale ale sezonului, re
prezentativele de seniori și ju
niori la polo ale României sus
țin, săptămîna aceasta, în Capi
tală, cîteva meciuri de verifica
re în compania selecționatei de 
seniori a Australiei și a selec
ționatei de juniori a S.U.A. Pri
ma întîlnire s-a desfășurat ieri 
seară, la Ștrandul tineretului: 
România (juniori) — S.U.A. 4—7 
(0—1, 2—1, 1—2, 1—3).

Alte partide au loc astăzi la 
bazinul Dinamo, de la ora 10 
(România-seniori — S. U. A., 
România-juniori — Australia) și 
de la ora 17 (S.U.A. — Româ
nia-juniori, România-seniori — 
Australia).

armele cu care și-au apropriat 
titlul ce poartă numărul 61.

Deși nu surprinzătoare, victo
ria XV-lui din Dobrogea nu 
putea fi anticipată, echipa fiind 
creditată din start doar cu șan
sa a doua, după XV-le Stelei, 
cel mai complet și omogen (in 
viziunea noastră) între divizio
narele A, care a luat cursa în 
chip de mare favorit. Și lupta

Dimitrie CALUMACHl



HANDBALUL BÂIMĂREAN „Cupa sperarsfelor" Ia tir

DINCOLO DE PRIMAVARA
AFIRMĂRII!

(cei mal 
de educa- 
specializa- 
bagaj se- 
bază ma-

2 000 de copii in acțiunile 
selecție. Dintre aceștia. 35 
fost promovați în grupele 
nivel republican".

Pentru o și mai eficientă 
pregătire a viitorilor perfor
meri, profesorul Lascăr Pană, 
antrenor la H.C. Minaur, este 
de părere că secția de handbal 
de la Clubul sportiv școlar din 
Baia Mare ar putea fi luată 
sub patronajul clubului Mi- 
naur. Poate că și aceas
tă idee merită reținută, cu atît 
mai mult cu cît ar avea de 
cîștigat atît H.C. Minaur (pe
pinieră sigură de elemente, 
puțind folosi și baza materială 
a clubului sportiv școlar), cit 
șl școala specializată, care ar 
beneficia de îndrumarea unor 
tehnicieni cu calificare superi
oară și cu multă experiență.

Iată cîteva probleme ale 
handbalului băimărean, care ar 
trebui analizate și de factorii 
responsabili.

de 
au 
de

I. GV.

SELECȚIA A DAT ROADE,
SELECȚIA TREBUIE... CONTINUATĂ!

Cu prilejul „Cupei speranțelor* 
la tir, am putut constata că în 
spatele generației de consacrați ai 
probei de pistol liber nu se mai 
află, ca altă dată, un imens loc 
gol. L. Pop, L. Stan, D. Iuga, M. 
TrușeA sînt urmați (la diferență 
de vîrstâ de 5—6 ani) de cîțiva 
juniori talentați, așa cum s-au 
arătat a fi, acum și în alte ocazii: 
S. Biolan (Centrul de tir Alexan-

• Ln parcul Herăstrău s-au des
fășurat întrecerile de tir cu arcul 
din cadrul „Cupei speranțelor". 
Pe primele trei locuri s-au clasat, 
in întrecerile seniorilor : 1. Aurel 
Robu 1 097 p. 2. Victor St An eseu 
1 074 p, 3. Mircea Roșioru 958 p, 
(toți de la Olimpia). La senioare 
s-a impus Val erica Bucur (Olim
pia) cu 915 p.

• în cursul zilei de ieri a ple
cat spre Ankara lotul reprezenta
tiv de talere al României, care 
va participa la Balcaniada de tir 
pentru arme de vînătoare. Din 
delegație fac parte, printre alții. 
B. Marinescu, A. Oster. A. Scnco- 
vici, L Ionică, L Tonu, D. Ispașiu.

dria. antrenor Gh. Corbescu), 
L Neagu (I.E.F.S. — T. Jeglin- 
schi), Șt. Cudrenco (Dinamo — 
G. Maghiar), G. Cristache (Dina
mo — Șt. Petrescu), C. Țirloiu 
(Steaua — T. Coldea). Acestor re
ale speranțe ale probei de pistol 
liber (care pot opta însă, la fel 
de bine, și pentru pistolul viteză) 
li se adaugă și alte talente (L. 
Ionașcu, S. Babii), într-o formă 
mai slabă la „Cupa speranțelor", 
dar cu nimic mai prejos decît 
primii în privința perspectivelor.

Așa că, rezumînd, în probele de 
pistol, evoluează, în momentul de 
față, un grup destul de numeros 
de tineri între 15 și 19 ani, afir
mați în concursuri, beneficiind de 
o oarecare experiență, bine pre
gătiți și, mai presus de toate, ta
lentați. Media primilor patru cla
sați Ia „Cupa speranțelor" ar pu
tea proiecta o — eventuală — echi
pă pe locul I al campionatelor 
europene.M Viitorul acestei probe 
olimpice, care a pornit, în ulti
mul an, pe un drum atît de pro
mițător, pare asigurat.

E necesar însă să ne reamin
tim că s-a ajuns aici datorită, 
printre altele, rigurozității și știen- 
țifizării procesului de selecție, 
efectuat în ultimii doi ani și re-

comandat expres de către fede
rația de .specialitate. Cu acest pri
lej au fost trecuți în revistă zed 
de mii de elevi, fiind reținuți *- 
ceia care au oferit specialiștilor 
garanția unui talent de excepție. 
Așa este normal să se procedeze, 
iar rezultatele au și început să 
apară. Putem prefigura astăzi o 
generație de valoare în pistolul 
liber românesc. Dar să nu uităm 
că ceea ce s-a efectuat nu este 
de ajuns, că este posibil ca nu 
toți actualii tineri trăgători să 
ajungă, ca seniori, în vîrful pira
midei. Deci, pentru a nu avea 
rateuri și „goluri" între generații, 
este nevoie ca selecția să conti
nue, cel puțin tot atît de susținut 
ca pînă acum I

Radu T1MOFTE
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CAMPIONATE • C

S-au împlinit, de aurind 
4 ani de cînd Ia Baia Ma
re a fost înființat un club 
de profil : Handbal club
Minaur. Terenul era, firește, 
pregătit pentru un asemenea 
eveniment. Ca urmare a preo
cupării C.J.E.F.S. Maramureș 
și Inspectoratului școlar ju
dețean, o serie de clase de 
la școli generale și licee, atît 
din Baia Mare, cît și din Si- 
ghetu Marmației, și-au profi
lat activitatea sportivă pe 
handbal, -scopul final fiind a- 
cela de a furniza elemente ta
lentate celor trei divizionare 
(H.C. Minaur avînd o echipă 
în Divizia A și alta în B — 
masculin, iar Constructorul ac- 
tivînd în Divizia B, acum și 
ea promovată în prima divizie 
— feminin).

O atmosferă de muncă res
ponsabilă, tehnicieni 
mulți fiind profesori 
ție fizică și avînd 
rea handbal) cu un 
rios de cunoștințe, o
terială destul de bună — toate 
acestea au contribuit la ma
rele succes obținut de H.C. Mi
naur: cîștigarea primei ediții a 
„Cupei României". Trebuie să 
spunem că am întîlnit la Baia 
Măre o stratificare destul de 
Interesantă (și eficientă) a e- 
șaloanelor handbalului, înce- 
pînd de la copii. Cîteva cifre 
sînt, credem, edificatoare în 
această privință. în afara gru
pelor de handbal de la Clubul 
sportiv școlar din Baia Mare, 
funcționează următoarele clase 
cu profil similar : Liceul in
dustrial nr. 1 (cu o grupă de 
36 de băieți), Școala generală 
nr. 4 (cu 4 grupe, unde se spe
cializează 128 de băieți și fete), 
Școala generală nr. 12 (132 de 
fete în 4 grupe) — toate din 
Baia Mare, precum și două 
grupe (71 de băieți și fete) la 
Școala generală nr. 1 din Baia 
Șprie și o grupă de 34 de bă
ieți și fete la Școala generală 
nr. 9 din Sighetu Marmației. 
Pe baza unor acțiuni de selec
ție continuă, dintre acești copii 
sînt promovați jucători și ju
cătoare în echipele de juniori. 
Cîțiva dintre titularii divizio
narei B din Baia Mare, H.C. 
Minaur, provin de la aceste 
eșaloane : Viorel Haidu (care 
în cîteva rînduri a apărat și 
poarta divizionarei A), Ionel 
Mureșan și Nicolae Felecan. 
Antrenorul echipei de Divizia 
B, profesorul Nicolae Tegzeș, se 
poate mîndri că unul dintre 
elevii săi. Alexandru Stamate, 
a fost, de curînd, promovat în 
prima echipă a clubului.

„Anul trecut — ne 
tovarășul Ioan Pop, 
dinte al C.J.E.F.S.

spunea 
preșe- 
Mara- 

mureș — au fost cuprinși peste

■TE

BASCHETUL ÎN PLINĂ
Numeroase competiții punctează 

în zilele și în săptămînile urmă
toare activitatea internă și inter
națională a baschetului. în rîndu- 
rile de mai jos, ne referim la în
trecerile cu 
precum și la 
actualitate.

caracter republican, 
cîteva informații de

• DE AZI, L“_ 
III LUPTA PENTRU TITLURI

LA MEDIAȘ, JUNIORII

Opt echipe de băieți și tot ati- 
tea de fete își dispută, de astăzi 
pină sîmbătă. la Mediaș, intîie- 
tatea în cadrul turneelor finale 
ale campionatelor naționale de ju
niori m. Cinstea de a se califica 
în aceste turnee de elită a revenit 
formațiilor : BĂIEȚI : C.S.Ș. Me
diaș (antrenor O. Șerban). C.S.Ș. 
2 București (M. Iofciulescu), C.S.Ș. 
Tîrgoviște (I. Valeriu). C.S.Ș. Si
biu (A. Podvarcu), C.S.Ș. Tg. Mu
reș (E. Torday), C.S.Ș. Arad (I. 
Davidhazi), C.S.Ș. Cluj-Napoca (l. 
Cucu), C.S.Ș. Steaua (E. Vlad) ; 
FETE: C.S.Ș. Constanța (D. Băni
că), C.S.Ș. 2 București (Cornelia 
Mircioiu), C.S.Ș. Botoșani (A Fan- 
tu). C.S.Ș. Brașov (Gh. Roșu), 
C.S.Ș. Cluj-Napoca (H. Pop), 
C.S.Ș. Satu Mare (G. Both), C.S.Ș. 
București (Gh. Lăzărescu), C.S.Ș. 
Mediaș (M. Oldru). Concomitent 
are loc reciclarea antrenorilor de 
juniori, în cursul căreia se va pu
ne accentul pe lecțiile practice 
vizînd modemziarea antrenamen
telor.

între 14 și 16 iulie. Turneul final 
al băieților se va disputa intre 13 
și 17 septembrie pe terenurile Fa
cultății de Drept și pe cele de la 
Floreasca. Avem convingerea că 
pină la finale, diriguitorii bas
chetului bucureștean vor face to
tul pentru reamenajarea instala
țiilor de nocturnă. Incit primele 
turnee finale ale „Daciadei* să 
coincidă cu reluarea unei vechi 
și frumoase tradiții, aceea a „noc
turnelor baschetbalistice".

• BARAJ PENTRU UN LOC IN DI
VIZIA A LA FEMININ

a FINALISTELE „DACIADEI"

în urma desfășurării fazei 
zonă a „Daciadei" la baschet

în urma fuzionării echipelor fe
minine Politehnica București și 
I.E.F.S.-Lic. 2 (sub denumirea Po
litehnica), pentru ediția 1978 — 
1979 a campionatului național s-a 
creat un loc vacant. Acesta va fi 
ocupat de cîștigătoarea turneului 
de baraj care se va disputa, la 
Tg. Jiu, între 7 și 9 iulie, cu par
ticiparea formațiilor clasate pe ul
timele două locuri în ediția 1977 
— 1978 a Diviziei A (C.S.Ș. Plo
iești și C.S.U. Galați) și a echipe
lor clasate pe locul secund în se
riile Diviziei B (C.S.U. Tg. Mureș 
și Universitatea Iași). Amintim că 
la Tg. Jiu va avea loc, tot între 
7 și 9 iulie, turneul final al Divi
ziei feminine A, precedat, în di
mineața zilei de 6 iulie, de exa
menul normelor de talie și al pro
belor tehnice și fizice. La 8 iu
lie, toți antrenorii divizionari A 
vor participa la analiza campio
natului european de senioare în
cheiat recent în Polonia.

ACTIVITATE
1. Rapid
2. IEFS-Lic. 2
3. „U" Cj.-N.
4. Mobila
5. Politehnica
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. C.S.U. Gl.

Crișul 
Olimpia 
Progresul 
Univ. Tim. 
Voința Bv. 
C.S.Ș. PI.

42 34 8 3354-2305 76
42 29 13 3349-3009 71
42 30
42 26
42
40
42
40
42
42
42
42

24 
24
22
21
17
15

5
3

12 3222-2867 69
16 3577-3227
18 3033-2848
16 2880-2608
20
19
25
27
37
39

3087-3012 
2806-2781 
3228-3336 
3135-3266 
2657-3693 
2597-3523

68
66
64
64
G1
59
57
47
45

Restanța Crișul — 
loc miercuri și joi.

Progresul are

»|

> & A

de 
------  _ de 
performanță, au fost stabilite ur
mătoarele selecționate masculine 
care se vor întrece în turneul fi
nal : municipiul București, jude
țele Galați, Cluj, Timiș, Brașov și 
Iași. „Zonele" fetelor vor avea loc

• SITUAȚIA LA ZI ÎN CAMPIONA
TUL FEMININ

După meciurile penultimei eta
pe, clasamentul campionatului na
țional feminin se prezintă ast
fel :

Szekely, Tita si Grigoraș 
pentru mingea ricoșată 
panou. Fază din meciul 

tehnica — Crișul.

luptă 
din 

Poli-

Foto : Dragos NEAGU

BQ

PREOCUPĂRI MEREU ACTUALE ALE SINDICATELOR
(Urmare din pag. 1)

— V-am ruga să ne spuneți 
cum funcționează această comi
sie și ce sarcini revin sindica
telor privind organizarea turis
mului de masă ?

— Potrivit prevederilor De
cretului, Comisia centrală pen
tru turismul de masă funcțio
nează ca organ reprezentativ 
obștesc pe lingă Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și Comitetul 
Central al U.T.C. în ceea ce 
privește sindicatele, acestea, 
împreună cu organizațiile U.T.C., 
cu celelalte organizații preciza
te în Decret, au obligația să 
sprijine întreaga activitate a 
comisiilor locale pentru turis
mul de masă și din unitățile 
socialiste, să organizeze împreu
nă cu activiștii comitetelor de 
cultură și educație socialistă, cu 
cei ai consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, 
manifestări cultural-artistice și 
sportive în zonele de agrement, 
să asigure un bogat conținut 
instructiv-educativ tuturor ac
țiunilor turistice și să se ocupe 
de continua dezvoltare a ame
najărilor turistice, prin organi
zarea unor acțiuni de muncă 
patriotică.

— Ne aflam în preajma fa
zelor de zonă dinaintea finale
lor „Daciadei". Am dori o sin
teză a participării tinerilor din 
asociațiile sportive sindicale Ia 
ediția de vară a marii competi
ții naționale.

— începînd din luna martie, 
odată cu declanșarea ediției de 
vară, ca urmare a accentului 
mai mare pus pe desfășurarea 
etapelor de masă ale „Dacia
dei", tinerii și ceilalți oameni 
ai muncii din asociațiile spor
tive sindicale au avut toate

condițiile de instruire și pregă
tire, astfel că — pentru a oferi 
doar un singur exemplu — 
„Crosul tineretului" a mobilizat 
la start aproape 1 milion de 
tineri, la finala pe țară ei ocu- 
pînd un loc II la fete, și un loc 
III la băieți. Țin să precizez 
că nu sintem, totuși, satisfăcuți 
de modul cum se organizează 
peste tot etapele de masă. A- 
vem in vedere antrenarea in 
mai mare măsură a responsabi
lilor sportivi din grupele sindi
cale în organizarea de întreceri 
simple in rîndul colectivelor de 
oameni ai muncii de la nivelul 
secțiilor, sectoarelor, serviciilor. 
Tocmai pentru că nu s-a acțio
nat în această direcție, în ju
dețe ca Buzău. Covasna, Ialo
mița, Ilfov, Timiș și altele, în
trecerile din cadrul „Daciadei" 
— în special ale ediției de iar
nă — nu s-au ridicat la un ni
vel satisfăcător.

— Cum apreeiați participarea 
muncitorilor sportivi la marile 
întreceri de performanță națio
nale și internaționale ?

— După opinia mea, anul a- 
cesta a fost rodnic în rezultate, 
deși, se înțelege, sînt create 
suficiente condiții pentru ca 
bilanțul să fie și mai fructuos 
în viitoarele confruntări. Tre
buie să spun că, datorită grijii 
acordate dezvoltării bazei mate
riale a sportului de performan
tă. ca și unei intense munci de 
pregătire, sportul popicelor se 
prezintă cu cele mai bune re
zultate. La recentele C.M. de la 
Lucerna, popicarii proveniți din 
asociațiile și cluburile sportive 
sindicale au deținut o pondere 
însemnată în reprezentativa 
României, contribuind la ocupa
rea de către țara noastră a lo
cului I în lume la echipe mas

culine. Iosif Tismănar, de la 
Rulmentul Brașov, Ilie Bâiaș, 
de la Constructorul Galati, 
Gheorghe Silvestru, de la Rafi
năria Teleajen. Iuliu Bice, de 
la Aurul Baia Mare. Alexandru 
Cătineanu, de la Gloria Bucu
rești, Silvia Raiciu, de la Laro- 
met București — iată doar cîte
va nume de sportivi care la 
Lucerna au făcut ca drapelul 
României să urce pe cel mai 
înalt catarg. Rezultate bune au 
obținut sportivii muncitori și la 
C.E. de lupte libere, prin Gheor
ghe Rașoveanu (C.S.M. Reșița), 
Aurel Neagu (C.S.M. Iași), pre
cum și la C.E. de lupte greco- 
romane de la Oslo, prin Ștefan 
Rusu (A.S. Mobila Rădăuți), 
campion european, Mihai Boțită 
(Lupte-club Dacia Pitești) și 
alții. Nu trebuie uitat nici fap
tul că la C.E. de box pentru 
tineret. Ion Joița, de la Elec- 
troputere Craiova. a obținut 
titlul de campion european, 
în sfîrșit, in competițiile in
terne — deși am mai pu
tea oferi multe alte exemple 
— echipa feminină de handbal 
Hidrotehnica Constanța a ocu
pat locul II tn clasamentul final 
al Diviziei A chiar în anul cînd 
a promovat in primul eșalon 
valoric, iar Constructorul Baia 
Mare, la aceeași disciplină, a 
promovat în Divizia A la se
nioare.

Sintem hotărîți să ne aducem 
o contribuție și mai substan
țială la formarea loturilor na
ționale pentru disciplinele în 
care avem condiții, militînd în 
același timp ca, prin comporta
rea lor, sportivii noștri să con
tribuie la întronarea unei at
mosfere și discipline cu adevă
rat muncitorești în formațiile 
în care vor fi prezenți.

GALELE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

la București. Dar, realistă, fede
rația și-a propus, în primul rînd, 
să depisteze - băieți cu calități 
certe pentru boxul de perfor
manță, tineri cu date somatice 
corespunzătoare pentru boxul 
modern de nivel internațional. 
Campionatele mondiale de la 
Belgrad au arătat din nou o 
marcată preferință pentru bo
xerii înalți, longilini. Iată de ce 
și intenția federației este de a 
contribui la ridicarea mediei de 
talie a boxerilor noștri fruntași 
la fiecare categorie.

Din acest punct de vedere, 
carnetele de note alp tehnicie
nilor investiți cu sarcina de se
lecționeri cuprind, la această 
oră, liste cu nume. Printre cei 
notați s-ar putea să figureze și 
tinerii pe care și noi i-am 
remarcat : semimuscă — Marian 
Tizmăneanu (Autobuzul), Vasile 
Voicilă (Steaua) ; muscă — Gh. 
Brumă (Rapid), Gh. Covici (St.); 
cocoș — Vasile Stancu (R) ; se- 
miușoară — Haralambie Sultan 
(St), Gh. Pecheanu (St). St. Cos- 
tache (FEA) ; semimijlocie — 
Nicolae Modrogan (R) ; mijlocie 
mică — Ionel Gurgu (Dinamo), 
Marcel Sirba (St) ; mijlocie — 
Gh. Butnaru (Metalul), Marian 
Ifrim (St) ; semigrea — Const. 
Florea (R), Ilie Captari (St.) și 
alții.

Galele de acest fel mai au în
să două merite : ele scot mulți 
boxeri din atmosfera antrena
mentelor stereotipe, oferindu-le 
competițiile de care au atita ne
voie și îmbogățesc calendarul 
pugilistic cu reuniuni care con
tribuie substanțial la popu
larizarea acestui sport.

S-A ÎNCHEIAT turneul 
INTERNAȚIONAL FEMINiN 

DE ȘAH DE LA 
TIMIȘOARA

în cede două partide Întrerupte 
din ultima rundă, Dana Nuțu a 
cîștigat in fata Gertrudei B.ium- 
stark, jar Ligia J ic man a În
vins-o pe marea mae^tră Tatia
na Lemaciko. în felul acesta, 
clasamentul final al turneului 
internațional feminin de șah de 
la Timișoara este următorul :

1. ANNA AHȘARUMOVA 
(U.R.S.S.) 10 p din 13 posibile, 2-3. 
Dana Nuțu și Anett Michel (R.D. 
Germană) 9l/2 p., 4. Ligia Jic man 
• p., 5. Lia Bogdan 7% p.» 6.
Elisabeta Polihroniade 7 p, 7. 
Maria Porubski (Ungaria) 6*/i p., 
8. Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
5‘/2 p., 9—11. Ana Jurcinska (Po
lonia), Tereza Stadler și Amalia 
Pihajlici (ambele Iugoslavia) 5 p., 
12. Margareta Mureșan 41/a p., 
13—14. Margareta Teodorescu și 
Gertrude Baumstark 4 p.

Tînăra jucătoare româncă Dana 
Nuțu a realizat în acest turneu 
o notă de maestră internațională.

TINERI OINIȘTI 
ÎN CONCURSURI

• A 4-a ediție a campionatului 
de oină rezervat echipelor din 
școlile aparținînd M.A.I.A. și-a 
derulat ultimele secvențe pe sta
dionul din Drăgășani. Superiori 
atît la .bătaie", cit și la „prinde
rea" mingii, elevii Liceului agro
industrial din Rm. Sărat au ocu
pat primul loc cu 9 p, fiind ur
mați de colegii lor de la Liceul 
agro-industrial Sibiu cu 7 p, Li
ceul agro-industrial Nușfalău (jud. 
Sălaj) 5 p și Liceul agro-indus
trial Hotarele (jud. Ilfov) 3 p.

• Orașul Bacău va găzdui, în- 
cepînd de vineri, finala pe țară a 
campionatului republican de ju
niori pe anul 1978. în urma jocu
rilor zonale, au rămas în cursa 
pentru titlu echipele' Metalul Ro
man, Avîntul Broscăuți (jud. Bo
toșani), Șc. gen. Suroaia (jud. 
Vrancea), Avîntul Curcani (jud. 
Ilfov), Automatica Alexandria, O- 
țelul Tîrgoviște, C.F.R. Sibiu, Li
ceul agro-industrial Nușfalău, Li
ceul agro-industrial Buza (jud. 
Cluj) și Rapid Oradea.

9 Concursurile rezervate tineri
lor oiniști continuă. In aceste zile 
au loc, în toate județele țării, în
trecerile preliminare pentru cali
ficarea în finala „Cupei speranțe
lor", programată la sfîrșitul lunii 
iulie la Mangalia.

RALIUL MOTORETELOR 
„MOBRA"

început vineri pe șosele și 
drumuri de toate categoriile din 
județul Mureș și alte localități 
învecinate, campionatul republi
can de regularitate și rezisten
ță, rezervat motoretelor româ
nești , Mobra* a ajuns la ju
mătate de drum.

Pregătindu-și temeinic micile 
mașini pentru concurs, alergăto
rii formației Steagul roșu Bra

șov (ant 
și-stt'" co 
nînd cop 
lui. AW 
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spirit de 
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LOTO - PRONOSPORT
NU UITAȚI ! ASTAZI este UL

TIMA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită 

de MÎINE 28 iunie 1978

rronoexpres
Aceste trageri au trezit un viu 

și permanent interes în rîndul 
participanților deoarece atribuie :
• autoturisme — în cadrul va

lorilor unitare ale cîștigurilor ;
• cîștiguri cumulate pe aceeași 

variantă simplă ;
• cîștiguri pentru 4 și 5 nume

re din 12 extrase și pentru 3 
din 6.
• 8 categorii unice de cîștiguri 

pe întreaga tragere.
Participînd pe bilete completate

cu una v 
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teți obține

astăziAa
Cultjfâ a 
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televL^t
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I
IZIE RATATĂ!

Portrete în alb și negru ale divizionarelor A z.

cadrul recente- 
eompetlțlei de 
de maiștri mi- 

ițeri, s-au dis- 
U diferite dis- 
ul cărora a fl- 
»luL Prilej de 
uri "J?umoase, 
tuuc neașteptat 
u tn- 
d+i-îi -
rintre . — Ui 1 
at și 
t al sportului 
i ^unul dln- 
p -tK jucători 
nt , handbalul 
la Sibiu pen- 
arbitru. I-am 

st prilej cîte-

â din cei care 
st turneu s-ar 
npă redutabilă 
vizia A.
e, „Carpați", 
h. Gruia, este 

deeît Relonul

Săvinești, la care am jucat și 
eu un timp. Iar dintre jucă
torii celorlalte loturi s-ar mai 
putea face încă una...

Gruia — golgeter la două 
competiții mondiale: C.M. *70 
și J.O. ’72 — ne-a vorbit apoi, 
în special, de doi tineri, fie
care de 1,96 m înălțime, ambii 

de 19 ani și foarte 
i'Wiy.'W» talentați. iar ca să 

ne convingă a scos 
din buzunar o foto

grafie, în care el, „înaltul Gru
ia**, era mai mic de statură 
deeît cei pe care ni-i prezenta !

— După cîte știm, n-a venit 
nimeni de la clubul Steaua 
pentru a urmări turneul...

— Intr-adevăr, nimeni. Și e 
păcat. Ar trebui să manifes
tăm mai mult interes față de 
elementele care pot apare in 
competițiile de masă !

Concluzie la care subscriem 
integral.

Modesto FERRARINI

$

TIȚII • CAAAPIONATE
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4 fizic

Ionescu (U. Tricolor) ; echipe : 
L Unirea Tricolor ; VITEZA 
CIRCUIT : clasa 1100 cmc : 1.
Leu, 2. A. Papp (Motorul I.T.A. 
B. Mare). 3. Gh. Mărgean ; cla
sa 1100—1150 cmc : 1. FI. Hangu, 
2. I. Bogeanu (C.S.U. Brașov), 3. 
L. Moldovan (Motorul I.R.A. Cluj- 
Napoca) ; Dacia 1300, gr. I 
Gablna (I.T.A. Caraș-Severln), 
L. Balint, 3. w. Hirschvogel ; Da
cia 1300, gr. Ii : 1. N. Grigoraș, 
2. A. Belu. 3. N. Zabercaița 
(I.T.A. Caraș-Severin) ; clasa 
peste 1300 cmc : 1. E. Cristea Io
nescu, 2. Gh.’ Morassi (I.A.P. Da
cia), 2. H. Graef (C.S.U. Brașov).

2. A.
N.

1. I.
2.

Clasamentul general individual:
1. Nicolae Grigoraș (I.A.P. Dacia),
2. Z. Szentpali, 3. St. Iancovici 
echipe : 1. C.S.U. Brașov.

V. SASARANU, coresp.
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ODINIOARĂ-PE PODIUM; ACUM SUD EMOȚIILE RETROGRADĂRII
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. Mulner (Tor- 
ți cu 0 puncte

— 1. Steagul 
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irpedo Zămești

Sf. Gh—wghe

O GALA DE BOX CARE 
A DEZAMĂGIT

Prima dintre cele două gale 
de selecție, organizate în vederea 
alcătuirii echipei care va repre
zenta țara noastră la tradiționala 
competiție internațională «Tur
neul Prietenia", a programat pe 
ringul arenei bucureștesne „Tim
puri noi" întreceri între boxeri 
fruntași ai tinerei generații. Fără 
a străluci, tinerii aspiranți la un 
loc în echipa națională au oferit 
spectatorilor doar cîteva meciuri 
bune. îndeosebi cele în care au 
evoluat deținătorii centurilor de 
campioni de juniori Genu Rusu 
(B. C. Galați), Emil Giurcă (B. C. 
Brăila) și Ion Stan (Dinamo 
București). Din păcate, majorita
tea participanților la această pri
mă reuniune de selecție au privit 
cu superficialitate examenul la 
care au fost invitați, prezentîn- 
du-se slab pregătiți. S-a boxat 
lent, fără vlagă, fără ambiție. A 

‘ ‘ foarte 
de la

fost o gală care a oferit 
pufin selecționerilor. Azi, 
ora 17, a doua reuniune.

gale

I0AN1ȚESCU
££TE, coresp.
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ăcă, în centrul 

s-au 
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automo- 
și pe cir- 

jei A. Au fost 
ele : VITEZA 

1000 cmc : 1. 
va). 2. N. Mi- 
>lor Buc.), 3. 

-----B.
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De
FI. Han- 

1300,

REZULTATE TEHNICE, 
muscă : G. Rusu (B. C. 
b.p. A. Bogdanov ~" 
Giurcă (B. : .
Ștefănescu (Dunărea Galați) ;
pană : L Stan (Dinamo) b.p. N. 
lordache (Met. Plopeni), seml- 
ușoară : O. Deicu (Voința Brăila) 
b.p. T. Cucu (Voința Iași) ; u- 
șoarâ : FI. Stan (Dinamo) b.p. Șt. 
ștefan (Energia București) ; se- 
mimijlocie ; D. Vîlcu (B. C. Bră
ila) b.p. D. Balint (Simared Baia 
Mare) ; mijlocie : L. Pop (Crișul 
Oradea) b.p. M. Marcu (Voința 
Tulcea), C. Dinu (Voința Buzău) 
b.p. G. Bîrleanu (Arieșul Turda); 
semigrea : P. Bornescu (Dinamo) 
b.p. V. Bota (Crișul Oradea) ; 
grea î Z. loniță (Rapid) b.p. F. 
Dumitru (B. C. Brăila).

Cat.
Galați) 

(Dinamo), E. 
C. Brăila) b.ab.2 G. 

(Dunărea

V. 1 
: Z.

I

I
I
I
I
I
I
I

irul ITA 
-1150 cmc 
icolor), 2.
). 3. ’

; Dacia
: (C.S.U. Bra- 

(i.A.P. Dacia 
zhvogel (I.T.A. 
ia 1300, gr. II : 
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. Z. Szentpali 

2. St. Ianco- 
E. Cristea
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lGERII PRO- 
IUNIE. Cate- 
25c/0 (autotu- 

at. 2 : 4 vari
ei ; cat. 3 : 27 
65.25 a 950 lei ; 
lei ; cat. 6 : 

it. 7 : 151,75 a 
6 a 40 lei. Re- 
1 : 373.656 Ied. 
i 1300“ a reve-

IOSIF FLO- 
plus o sultă 

erite categorii.

Aradul, centru cu o frumoasă 
tradiție în fotbalul nostru, a trăit 
și anul acesta, spre sfirșitul cam
pionatului 1977—78, emoțiile luptei 
pentru evitarea retrogradării. In
tr-adevăr, formația textiliștilor — 
în trecut de șase ori pe treapta 
cea mai dc sus a podiumului — 
a încheiat cel de-al 31-lea cam
pionat al său pe locul 10, reaii- 
zînd exact jumătate din numărul 
punctelor posibile, menținîndu-se 
aproximativ la același nivel cu 
trecutele ediții, în ciuda frumoa
selor obiective tehnice, de instrui
re cu care a plecat în gînd noul 
antrenor, Ion V. Ionescu : men
ținerea în formă bună a unor ju
cători cu vechi state de serviciu 
(printre care Domide, Kukla, 
Schepp, Iorgulescu) și accelerarea 
dezvoltării unor jucători titulari 
cu personalitate. Din aceste in
tenții s-a reușit parțial menține
rea în formă a celor cu expe
riență, care au realizat atît jocuri 
bune, dar și altele mai puțin re
ușite. Mai frumoase au fost re
zultatele înregistrate cu creșterea 
unor jucători tineri și talentați. 
Astfel, Coraș (18 ani), la primul 
său an în Divizia A. a arătat că 
poate deveni un jucător de bază 
al echipei și chiar în loturile na
ționale. Calități reale a demons
trat și Tisa, dar pauza forțată 
datorită unei hepatite a încetinit 
dezvoltarea sa. Cu toate acestea, 
partidele în care a jucat au dove
dit că și el constituie un cîștig 
pentru U.T.A., al cărei titular 
poate deveni în scurtă vreme. 
Și-au consolidat locurile în for
mația arădeană fotbaliști ca Giur
giu, care a avut un an foarte 
bun, și Leac, care, deși cu osci
lații de potențial fizic, se contu-

10. U. T ARAD
• Puncte realizate : 34 (30 acasă + 4 in deplasare : egalurt cu 

Politehnica la(i. Politehnica Timițoara, Universitatea Craiova fi A.S.A.) 
— procentaj : 50 la sută.

• Golgeteriî echipei : Brofovschi 13 goluri (8 acasă + 5 în depla
sare), Cura 6 (5+1), Coraș 6 (5+1), Nedelcu II 5 (3+2), Leac 4 
(4+0), Tisa 4 (4+0). Domide 3 (3+0), Kukla 2 (1+1). Schepp 2 
0+1). Butaș 2 (1+1), Boloni și Hergane — autogoluri.
• Jucători folosiți : 22 — Kukla (34 de meciuri — totalul notelor : 

231 — 1 cartonaș galben), Leac (32 — 214 — 7). Schepp (32 — 205 - 5). 
Goli (31 - 192 - 2), Broșovschi (30 - 196 - 7), Cura (30 - 170 - 0), 
Giurgiu (29 - 194 - 2). Nedelcu II (26 - 156 - 1). Coraș (26 - 155 -2), 
Biteo 24 - 123 - 3), Iorgulescu (23 - 159 - 0), Domide (21 - 136-0), 
Gașpar (21 - 123 - 2). Bedea (17 - 74 - 0). Tisa (16-99-0), Jivan 
(13 - 85 - 1). Butaș (8-35-0), Vaczi (7-42-2). Hirmler (4 - 
17 - 0). Tirbon (2-5-0), Bubela (1 - 6 - 0). Riesel (1 - 0 - 0).

• Cartonașe roții : Bitea (etapa a 9-o și a 29-o). Nedelcu II (etapa 
a 19-a), Leac (etapa a 33-o).

• A beneficiat de 6 penaltyuri (3 acasă + 3 in deplasare) : 5
transformate (Broșovschi — 3, Kukla și Domide, cite 1), 1 ratat (Bro
șovschi).
• A fost sancționată cu 5 pencltyuri (2 acasă + 3 in deplasare), 

toate transformate.

rează ca o personalitate în an
samblul echipei. Și Gali și-a de
monstrat calitățile cu toate că 
randamentul său este încă de ni
vel mediu.

Cu toate aceste reușite, U.T.A. 
a fost departe de a mulțumi pe 
statornicii săi suporteri. Deși echi
pa s-a clasat în final pe locul 10, 
foarte aproape de „obiectivul de 
performanță** propus la începutul 
întrecerii de conducerea tehnică, 
în multe rinduri jocul său nu a 
mulțumit, depinzînd deseori de 
starea de oboseală sau de... plic
tiseală a unora dintre jucători. Și 
cum efectivul este cam același de 
mulți ani, reușitele trebuie legate 
neapărat de plusurile sau minu
surile arătate de jucători, de mo
dul în care s-au irosit sau nu

acumulările din orele de pregă
tire. In special, ni s-a părut că 
osatura echipei, coloana sa verte
brală (în care includem pe Ior
gulescu, Kukla, Schepp, Broșov- 
schi șl Domide), a fost aceea ca
re a cedat, care n-a abordat toate 
meciurile cu aceeași seriozitate.

Pare neverosimil, dar U.T.A., ca 
și multe alte formații din primul 
nostru campionat, ar fi realizat 
mult mai mult dacă n-ar fi fost 
vorba de acea „plictiseală" de ca
re aminteam mai sus, de faptul 
că jucătorii își demonstrează re
alele lor calități doar atunci cind 
vor. Sau cind se ivește in fața 
lor spectrul retrogradării. Instau
rarea unui climat de performan
tă fotbalistică, unul din dezide
ratele antrenorului Ion V. tones-

cu, nu a fost, din păcate, reali» 
zat în totalitate. La U.T.A. sînt 
și acum destui jucători obișnuit! 
eu comoditatea la antrenamente, 
cu o prea liberă viață de club, cu 
tendința de a profita de toate 
avantajele fotbalului și C.-a munci 
puțin pentru dobîndirea lor. Toate 
la un loc au făcut ca acest cli
mat atit de necesar pentru for» 
marea unei echipe și a unor ju
cători de reală valoare să fie încă 
un deziderat.

Ca exponentă a fotbalului de 
performanță din Arad, credem că 
se impune ca U.T.A. să colecteze 
toate forțele de natură sportivă 
ale municipiului și, prelucrîndu-le, 
să obțină rezultate superioare. Dar 
pasiunile fotbalistice dispersate ale 
orașului au făcut și fac ca aceas
tă echipă, cu tradiție atit de fru
moasă in fotbalul nostru, capa
bilă să contribuie — așa cum a 
mai făcut-o — la afirmarea socce- 
rului românesc, să nu poată be
neficia de tot ceea ce produce, 
din punct de vedere fotbalistic, 
orașul Arad. De pildă, jucători 
tineri, juniori crescuți la U.T.A. 
șl repartizați altor echipe pentru 
a-i crește, nu dobîndesc progresul 
necesar, valoarea condiționată re
venirii în clubul care 1-a crescut, 
buni pentru Divizia A. Apoi, ce
lelalte echipe din oraș nu fac cine 
știe ce eforturi pentru a crește și 
depista din județ jucători talen- 
tațl pe care să-i lanseze spre per
formanță, ci se mulțumesc cu 
schimburi de jucători în circuit 
Închis, schimburi ce satisfac — 
poate — interesele de moment ale 
cluburilor, dar nu PERFORMAN
ȚA pe care Aradul o cere și tre
buie s-o impună,

Mircea TUDORAN

vz

PERSPECTIVE BUNE, DAR MATERIALIZAREA LOR POATE FI GRĂBITĂ
progrese 
samblui 
sint de 
mult cu 
fondul 
(început _ _____ _____
construcție a echipei, 
rire a ei. Astfel, 
anterioare de tineri . _ . _
s-au mai adăugat altele în acest 
an. Printre noile nume apărute 
în campionatul recent încheiat, 
figurează (alături de Mîndrilă și 
Solomon) foștii juniori Andrieș 
șl Vamanu, titularizați cu bune

Ca 
Sport 
acest 
doua 
Puțin _ , _________
prin nivelarea mai accentuată a 
valorilor în primul eșalon fotba
listic și prin... distribuirea mai e- 
chilibrată a punctelor între divi
zionarele A, echipa moldoveană 
(antrenată de Dumitru Nicolae- 
Nicușor șl Nicolae Vătafu) a 
coborît cu un loc față de anul 
trecut (11 în loc de 10), deși 
randamentul el a fost în ușoa
ră creștere. Băcăuanii au realizat 
acum 34 de puncte (procentaj 
50 la sută), față de cele “ 
puncte din campionatul 
dent.

Peste nivelul de anul _____
s-a situat și productivitatea echi
pei în atac. Ea a înscris acum 
47 de goluri față de numai 34 în 
ediția 
Această 
ofensiv 
uanilor, 
jocurile 
teren, în care nu a cunoscut în- 
Orîngerea (mai mult chiar, la me
ciurile susținute acasă in retur a 
înregistrat numai victorii).

Deși nespectaculoase, aceste

I
I
I
I

CAMPIONATUL DC
(Urmare din pag. I)

pentru supremație s-a dat cu 
adevărat între aceste două 
teamuri de elită în rugbyul au
tohton, cu unele intervenții (dar 
cît de timide !) ale dinamoviști- 
lor bucureșteni, cu jocul lor 
tehnic, în viteză (dar se vede 
doar simple răbufniri de orgo
liu) sau ale studenților din 
Valea Jiului, mereu tributari 
„jocului afară", unde nu se pot 
exprima. R.C. Grivița Roșie, 
mai bună parcă deeît în anii tre
cuți, a dovedit că este încă la 
poarta marii performanțe, in 
timp ce Universitatea Timișoa
ra, cu cîteva valori certe în 
echipă, dar fără sprijin și... te
ren (ce surpriză — neplăcută — 
din partea unui oraș cu fru
moasă tradiție sportivă !), Rapid 
și Rulmentul Bîrlad au realizat 
cîteva partide curajoase, bune 
chiar, fără a le putea însă „de
ranja", cît de cit, pe cele două 
protagoniste.

De fapt, simplificînd lucruri
le la maximum, am putea spu
ne că acest campionat, recent 
încheiat, s-a redus la un duel 
Farul — Steaua, cîștigat clar 
de prima formație, care a decis 
în favoarea sa ambele manșe 
ale acestui meci hotărîtor:

șl in ediția precedentă, 
Club Bacău a Încheiat in 
an campionatul tot in a 
jumătate a clasamentului, 
paradoxal, dar explicabil

(fie și parțiale în an- 
evoluției băcăuanilor) 

remarcat, cu atît mai 
cît ele s-au produs pe 
continuării procesului 
în anii trecuți) de re- 

_ —*-*1, de întine-
promovărilor 

jucători li

mai la o omogenizare valorică, 
ci și afectivă a lotului de jucă
tori, inimosul președinte al clu
bului din Bacău, Cornelia Costi- 
nescu, aprecia că ea a facilitat 
și instalarea unui nou spirit de 
muncă și de disciplină, care fa
vorizează îmbunătățirea continuă 
a pregătirii, comportării și re
zultatelor echipei.

Cu obiectivitatea 
care-1 caracterizează, 
băcăuan recunoaște 
s-au realizat progrese însemnate 
în această direcție — sint încă

si exigenta 
președintele 
că — deși

33 de 
prece-

trecut

anterioară a competiției, 
creștere exprimă spiritul 
mai pronunțat al băcă- 
manifestat - - - - • -
disputate

îndeosebi la 
pe propriul

ȘTIRI • ȘTIRI
F.C. BAIA MARE, TURNEU 
U.R.S.S. Cîștlgătoarea seriei 

a m-a a Diviziei B șl promovată 
— deci — în primul eșalon al fot
balului nostru. F.C. Baia Mare, 
va efectua un turneu de 7 zile în 
R.S.S. Ucraineană. Plecarea este 
prevăzută pentru mîlne, 28 Iunie.
• SELECȚII LA PROGRESUL- 

VULCAN. Pepiniera clubului care 
a cîștigat în acest an titlul de 
campioană republicană la juniori 
n organizează o serie de selecții 
pentru juniori șl copil născuți în
tre anii 1962—1969. Selecțiile vor 
avea loc zilnic, de la ora 8, pe 
terenurile din str. dr. Staicovicl 
nr. 42.

RUGBY „Nr. 61"
15—11 în tur. la București, și 
un clar 10—0, în retur, la Con
stanța. De primul meci se lea
gă o istorie mai aparte. Progra
mat initial la 23 octombrie, me
ciul a fost aminat, la cererea 
Stelei, pe motivul, mai mult sau 
mai puțin intemejat, că unul 
din jucătorii săi de bază (Mu- 
rariu) a fost convocat la Paris 
spre a face parte dintr-o selec
ționată internațională ce urma 
să joace cu Franța. Partida a- 
minată s-a jucat la 5 martie ; 
Murariu a fost prezent pe tere
nul din Ghencca. dar a lipsit... 
Durbac (transformerul echipei, 
accidentat într-un joc de pre
gătire) și Steaua, deși a marcat 
2 „essaiuri" și un „drop", nu a 
putut trece de Farul (care a 
punctat doar prin loviturile 
măiestre de picior ale lui Bu- 
cos) tocmai din lipsa unui „om 
de șut“. Unde se vede că amî- 
narea s-a întors, de fapt, ca o 
pedeapsă !..., împotriva celor ce 
au inițiat-o. Exceptînd acest 
mic incident, amuzant pentru 
unii, trist pentru alții, campio
natul a avut o desfășurare re
gulată, ceea ce nu ne poate 
face să trecem totuși peste 
impresia, nu întotdeauna favo
rabilă. pe care a dat-o valoarea 
sa modestă, de ansamblu.

11. S.C. BACAU

și la Iași, 0—3 la București (cu 
Steaua), 1—4 la Oradea, Reșița și 
Pitești, 2—5 la Petroșani. în 
bună măsură, aceste înfrîngeri 
s-au datorat slabului randament 
al fundașilor centrali, îndeosebi 
al unui jucător de bază, Catar- 
giu, care nu de puține ori dove-: 
dește și indisciplină tactică, ducîn- 
du-se mult înainte și lăsîndu-și 
oropria apărare descoperită. Aici 
mai trebuie adăugat că tînărul 
Lunca nu a confirmat deplin pe 
postul în care l-a înlocuit pe 
Volmer și nici portarul Mîndrilă 
nu s-a ridicat la înălțimea încre
derii ce 1 s-a acordat. Echipei 
i-a lipsit în campionatul încheiat 
și un coordonator de joc verita
bil, așa cum au fost Duțan sau,’ 
mai recent, Pană. Vamanu ar 
putea fi o soluție, dar ei nu are 
încă experiența necesară.

Cum limpede a dovedit-o, for
mației băcăuane îi lipsește, de 
asemenea, cutezanța necesară 
(probabil din cauză că jucătorii 
nu au suficientă încredere în po
sibilitățile lor) pentru meciurile 
din deplasare, pe care le abor
dează de regulă cu timiditate și 
cu • ’
lui 
se 
ție .......
scos doar patru puncte în de
plasare, cu care de-abia și-a a- 
coperit pierderile de pe 1 _ . ‘ ’ 
teren.

în sfîrșit, dacă sub 
disciplinei S.C. Bacău 
bine deeît alte echipe 
nici un jucător eliminat de pe 
teren și acumulînd un număr 
total mai mic de cartonașe gal
bene — 25, dintre care 16 în 
retur), situația nu trebuie privi-., 
tă cu îngăduință, deoarece prin
tre cei avertizați de mai multe 
ori se află jucători tineri (Căr
puci — 4 cartonașe, Andrieș — 
3), de la care se așteaptă o 
comportare frumoasă, sportivă și 
nu brutalități sau proteste.

Concluzionînd, se poate afirma 
că S.C. Bacău se află pe un 
drum bun, ascendent, cu pers
pectiva (care poate fi mai repede 
materializată, printr-o pregătire 
mai intensă și mai eficientă) de 
a urca din nou treptele superi
oare ale ierarhiei interne, acolo 
unde s-a mai aflat cîndva, cind 
a cîștigat și dreptul de a repre
zenta fotbalul nostru în arena 
europeană, ajungînd pînă în tu
rul IV al „Cupei orașelor târ
guri".

Constantin FIRANESCU

• Puncte realizate : 34 (30 acasă + 4 în deplasare : egaluri cu Di
namo, U.T.A., Sportul studențesc și Petrolul) — procentaj : 50 la sută.
• Golgeteriî echipei : Chitaru 8 goluri (5 acasă + 3 în deplasare). 

Botez 7 (4+3). Cctargiu 4 (3+1), Pa vaite 4 (3+1), Vamanu 4 (3+1), 
Florea 4 (3+1), Cărpuci 4 (4+0), Solomon 4 (4+0), Antohi 2 0+1), 
Șoșu 2 (2+0), Pană 2 (2+0), Munteanu (1 (0+1). Codin - autogol.

a Jucători folosiți: 21 -Catarglu (33 de meciuri - totalul notelor : 
229 - 1 cartonaș galben). Lunca (33 - 216 - 1). Botez (32 - 196 - 2), 
Cărpuci (31 —187—4), Chitaru (30 - 190 - 2). Florea (30 - 186 - 3), 
Vamanu (29 - 199 - 2). Panaite (27 - 167 - 1), Ursoche (25 - 170 -0), 
Solomon (2S - 155 - 2), Andrieș (23 - 150 - 3), Margasoîu (21 -
128 — 0), Pană (17 — 102 — 0), Pruteanu (15 — 91 — 1), Antohi (13 —
75 - Q), Șoșu 01 _ 72 - 1), Elisei (11 - 66 - 1), Mîndrilă (10 -
69 - 0), Munteatu (7 - 34 - 0), Băluță - (4-18-0), Agachi 
(4-18-1)
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 2 pencltyuri (ambele acasă), transformate de 

Chitaru.
• A fost sancționată cu 5 pencltyuri (toate în deplasare) : 4 trans

formate, 1 ratat.

rezultate in formație, acesta din 
urmă o mare speranță, care însă 
trebuie să confirme mai convin
gător așteptările. In continuă 
descreștere, media de virstă a 
echipei băcăuane (în care se mai 
găsesc și reprezentanță ai vechii 
generații de jucători, cum ar fi 
Fior ea și Pană) a ajuns la 22 
de ani, printre cele mai scăzute 
din prima divizie ! Și, ceea ce 
este foarte important, prin a- 
ceastă masivă și lăudabilă infu
zie de tinerețe — îndeosebi cu 
jucători crescuți In propria pepini
eră a clubului (a cărei echipă divi
zionară de juniori a cîștigat a- 
nul trecut competiția, iar în a- 
cest an s-a clasat pe locul 2), 
precum și la liceul de fotbal din 
același oraș — echipa băcăuană 
a devenit cu adevărat... moldo- 
veană, aproape în totalitatea ei 
fiind alcătuită din elemente pro
venite din zona respectivă. Re- 
mareînd cu satisfacție această 
realitate, care a condus nu nu-

multe de făcut pentru ca divi
zionara A din orașul pe de ma
lul Bistriței să se ridice la înăl
țimea așteptărilor, să devină în 
mod real o echipă de valoare, 
puternică, competitivă nu numai 
în întrecerea internă, ci șl pe 
plan internațional. In acest sens, 
campionatul recent încheiat a 
pus în lumină o serie de defi
ciențe pentru înlăturarea cărora 
trebuie să se acționeze îndeosebi 
în perioada de pregătire a nou
lui start competițional. Multe 
dintre deficiențele semnalate pri
vesc îndeosebi compartimentul 
defensiv, care a constituit partea 
slabă a echipei. Intr-adevăr, 
dacă băcăuanii au înscris mai 
multe goluri ca in campionatul 
precedent, în schimb au și 
mit un număr mai mare de 
luri deeît în ediția trecută 
acum față de 39 în 1976/77), 
ales în partidele susținute în 
plasare, dintre care unele pier
dute la scor : 0—4 la Tg. Mureș

pri- 
go- 
(55 

mai 
de-

pierderea decisivă a moralu- 
după primul gol primit. Așa 
explică de ce, în ultima edi- 
de campionat, S.C. Bacău a

propriul

aspectul 
stă mai 
(neavind

Cînd crainicul hipodromului a 
anunțat că Kondo, clasat pe locul 
doi (scurt cap față de Sacou, care 
însă primea 80 m) în primul hit 
al „Premiului Grivița" (el avea 
să-l cîștige de o manieră entu- 
ziasmantă pe cel de-al doilea), a 
parcurs kilometrul în 1:21,1, un 
ropot de aplauze a salutat aceas
tă veste, care, trebuie să recu
noaștem, marchează un eveni
ment ce nu îl întilnim prea des 
în alergările noastre de trap. 
Duminică dimineață. Rondo, adus 
de antrenorul său I. Oană la o 
valoare de excepție și condus 
cu mult brio de acesta, a fug‘t 
de o manieră ce a electrizat pur 
și simplu asistența (hitul doi a 
„ridicat" tribunele în picioare) și 
credem că, dacă în prima manșă 
n-ar fi trebuit să ocolească așa 
de mult, recordul național — 
1:19,1 — realizat de Talion în re
uniune din 30 septembrie 1970, 
s-ar fi aflat în pericol. Oricum, 
performanța obținută de Kondo îl 
arată pe acesta ca fiind. în mo
mentul de față, campionul incon-

APLAUZE PENTRU I.
testabil al turfulul autohton. O 
altă cursă care a polarizat aten
ția spectatorilor a fost „Premiul 
de încercare", alergare semicla- 
slcă rezervată concurenților care 
în ziua de 9 iulie se vor intîlni 
la startul celei mai importante 
probe a anului, Derbyul. După 
o suită de situații spectaculoase, 
victoria a revenit armăsarului 
Hlnsar, care a întrecut de foarte 
puțin pe Helis (vădit jenat de 
Slminlca la intrarea în linia 
dreaptă) și Tita, ambii sosiți la 
intervale infime. Sub așteptări a 
fugit marele favorit, Godeanu, e- 
voluțla acestuia fiind departe de 
ceea ce ne obișnuise să vedem, 
dar, cum pînă la examenul final 
mai sînt două săptămînl, să nu 
ne pronunțăm. Rezultate tehnice : 
Cursa I: 1. Olteanca (G. Avram) 
rec. 1:40,0, 2. Banjo. Simplu 5, 
ordinea 16; Cursa a n-a: 1. Sam
ba (G. Tănase) rec. 1:35,8, 2. Ru
ral, 3. Fanera. Simplu 3. ordinea 
28, event 19, ordinea triplă 211; 
Cursa a m-a: 1. Rumiana (N. 
Nicolae) rec. 1:32,9, 2. Hobița.

OANĂ ȘI... RONDO
Simplu 4, ordinea 9, event 14, tri
plu cîștigător 552; Cursa a Vl-a: 1. 
Silicia (I. G. Nicolae) rec. 1:29,1, 
2. Iridium, 3. Filotim. Simplu 3, 
ordinea 23, event 18, ordinea tri
plă 349; Cursa a V-a: 1. Palicar 
(Tr. Marinescu) rec. 1:28,7, 2.
Fiesta. Simplu 7, ordinea 22, e- 
vent 16, triplu cîștigător 838; 
Cursa a Vl-a: 1. Sacou (G. Tă
nase) rec. 1:25,1, 2. Rondo
(1:21,1), 3. Epilog, Simplu 6, or
dinea 28, event 33, ordinea triplă 
227; Cursa a VH-a: 1. Hinsar (Tr. 
Marinescu) rec. 1:24,9. 2. Helis.
Simplu 4, ordinea 14, event 101. 
simplu cîștigător 1741; Cursa a 
VHI-a: 1. Rin (G. Vasile) rec. 
1:27,2, 2. Macrou, 3. Incaș. Sim
plu 4, ordinea 22, event 97, ordi
nea triplă 130; Cursa a IX-a: 1. 
Rondo (I. Oană), rec. 1:21,9, 2. 
Sacou. Simplu 1,50, ordinea 7, e- 
vent 9, triplu cîștigător 439; Cursa 
a X-a: 1. Rlpan (A. Brailovschi) 
rec. 1:27,1, 2. Ozoraș. Simplu 3, 
ordinea 154.

Gh. ALEXANDRESCU



SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
CARMEN BUNACIU 

ÎNVINGĂTOARE LA ROMA

în cea de-a doua zi a con
cursului internațional de înot 
de la Roma, Carmen Bunaciu a 
cîștigat proba de 200 m spate cu 
timpul de 2:19.57. urmată de 
Ute Winter (R.D.G.) — 2:20,64. 
Mihaela Costea s-a situat pe lo
cul 2 la 400 m mixt, în 5:08.13, 
iar Anca Miclăuș a ocupat lo
cul 4 la 100 m fluture, cu 
1:06.06.

TINERII NOȘTRI ÎNOTĂTORI 
SE AFIRMA

Desfășurată la Sofia, întîlni- 
rea internațională de natatie 
dintre echipele de juniori (fete 
și băieți) ale României. Greciei 
și Bulgariei s-a încheiat cu vic
toria tinerilor înotători români, 
care au totalizat in clasamentul

DEMONSTRAȚIE A LUI 
CASSIUS CLAY LA MOSCOVA

MOSCOVA (Agerpres). — 
r ostul campion mondial de box 
Cassius Clay, aflat într-o vi- 

’ zită în U.R.S.S., a evoluat la 
Moscova în cadrul unei reu
niuni demonstrative în care a 
boxat cite două reprize cu trei 
cunoscuți pugiliști sovietici de 
categoria grea : Piotr Zaev, Ev- 
gheni Gorstkov și Igor Visoțki.

La sfîrșitul reuniunii, urmă
rită cu mare interes de nu
meroși spectatori, Cassius Clay 
a primit „Mănușa de cristal", 
trofeu ce se acordă campionilor 
absolut! unionali.

general 410 puncte, fiind urmați 6—1, 
de Bulgaria — 358 p și Grecia 
— 323 p.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA WIMBLEDON

Prima mare surpriză a tur
neului de tenis de la Wimble
don a fost 'furnizată de austra
lianul John Marks, care l-a eli
minat cu 6—2. 9—8, 7—5 pe a- 
mericanul Dick Stockton. Cam
pionul de anul trecut, suedezul 
Bjorn Borg, a cîștigat în 5 se
turi, 8—9, 6—1,1—6, 6—3. 6-—3, în 
fața lui Victor Amaya (S.U.A.). 
Jimmy Connors (S.U.A.) l-a în
vins cu 7—5, 9—8, 6—1 pe 
Russell Simpson (Noua Zeelan- 
dâ). Alte rezultate : Stone (Au
stralia) — Rocavert (Australia)

PE PISTELE DE ATLETISM
A LUAT SFÎRȘIT CON

CURSUL DE LA „CRYSTAL 
PALACE". Iată principalele re
zultate : suliță — Yates (An
glia) 80,10 m ; 400 m — Peoples 
(S.U.A.) 45,78 ; înălțime — Ja
cobs (S.U.A.) 2,20 m ; 5 000 m
— Rono (Kenya) 20,78 ; 400 mg
— Pascoe (Anglia) 50,39 : 200 
m — Quarrie (Jamaica) 20,79 ; 
ciocan — Farmer (Australia) 
70,72 m ; 10 000 m — B. Foster 
(Anglia) 27:30,50 (rec. euro
pean).

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS desfășurat Ia Merksem, 
belgianul Ronald Desruelles a 
corectat recordul european în 
proba de 100 m cu 9,9 (crono
metraj de mină).

" 1, 6—4. 6—4 ; Bengtsson
(Suedia) — Stolle (Australia) 
6—4, 6—4, 7—5 : Frawley (Au
stralia) — Tiriac (România) 
3—6, 6—3, 6—4, 6—4; Martin 
(S.U.A.) — Borowiak (S.U.A.)
5— 7, 6—4. 6—4. 6—4.

în primul tur, Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—2, 6—2, 5—7
6— 3 pe John Yuill. în timpul 
desfășurării celui de al treilea 
set, a plouat.

„TURNEUL ARMATELOR 
PRIETENE" LA BASCHET

Competiția internațională mas
culină de baschet „Turneul Ar
matelor prietene" s-a încheiat la 
Vama cu succesul echipei ȚSKA 
Moscova, urmată de formația 
Ț.S.K.A. Sofia. Echipa Steaua

SPRINTERA ENGLEZĂ Don
na Hartley a obținut pe 200 m 
timpul de 22,81. unul dintre cele 
mai bune rezultate europene ale 
sezonului.

TRIPLUL RECORDMAN mon
dial Henry Rono (Kenya) a sta
bilit la Koln cea mai bună per
formanță mondială a sezonului 
în proba de 3 000 m plat — 
7:41,5.

LA VILNIUS, MECIUL TRI
UNGHIULAR DINTRE ECHI
PELE R. D. GERMANE. PO
LONIEI și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu următoarele scoruri genera
le : R. D. Germană — U.R.S.S. 
197—182 puncte ; R. D. Germană 

București, care în ultimul meci 
a întrecut cu scorul de 72—58 
(33—27) reprezentanta Cubei, s-a 
clasat pe locul trei.

LAROMET - TURBINE FREI
BERG 2-0 LA POPICE

Devenită tradițională, întîlnirea 
feminină de popice dintre cam
pioana țării noastre, Laromet 
București, și echipa Turbine Frei
berg (din R.D. Germană) s-a în
cheiat cu o dublă victorie româ
nească. SImbătă, echipa bucureș- 
teană a cîștigat cu scorul de 
2513—2427 p.d., iar duminică sco
rul a fost 2592—2469 p.d. Cele mai 
eficace jucătoare : Stela Andrei — 
439 și 451 p.d. și Elena Trandafir 
— 446 șt 463 p.d. de la gazde, res
pectiv B. Kohler — 424 șl 420 p.d. 
și M. Lange — 407 și 429 p.d. 
(Daniel DIACONESCU — coresp).

— Polonia 223,5—154,5 puncte și 
U.RJS.S. — Polonia 244 — 136 
puncte.

în cele două zile de întreceri, 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Faina Melnik 
(U.R.S.S.) — 70,34 m la disc. 
Anita Weiss (R. D. Germană)
— 1:58,2 la 800 m. Vitau Bar- 
daouskene (U.R.S.S.) — 6,80 m 
la lungime, Raisa Belousova 
(U.R.S.S.) — 8:49,1 la 3 000 m
— feminin ; și de Vladimir Tro
fimenko (U.R.S.S.) —5,61 m la 
prăjină (nou record unional), 
Roland Steux (R.D.G.) — 77,04 
m la ciocan și Valeri Podlujnii 
(U.R.S.S.) — 8,02 m la lungime
— masculin.

TELEX
BASCHET > „Cupa intercontinenta

la** (masculin) desfășurată la Buenos 
Aires, a fost cîștigatâ de formația 
spaniolă Real Madrid, care în me
ciul decisiv o învins cu 104—103 
(43—54) formația argentiniană O bras 
Sarvtarias. In partida pentru locul 
trei, echipa braziliană „Sirio** a 
dispus cu 112—92 (57-34) de formația 
Italiană Mobilgirgi Varese.

CICLISM a Proba de fond a C.M. 
pentru juniori s-a desfășurat la Was
hington și a fost cîștigatâ de rut’e- 
rul sovietic Vladimir Makarkin (122 
km în 2h 55:10,0). • După 3 etape, 
in Turul Iugoslaviei conduce sovieticul 
Serghei Nikitenko, urmat de coechi
pieri săi Pikkus (10 sec.) și Guseinov 
(50 sec.). Etape a 3-a (Titova — Uzi- 
ce — Gorazde. 140 km) a revenit la 
sprint lui Nikitenko în 3h 49:13,0.

FOTBAL a „Cupa de vară** : Lo
komotiv Kosice — F.C. Sion (Elveția) 
5-0 ; Eintracht Braunschweig — Storv- 
sovietic David Bronstein, care o tota- 
M.5.V. Duisburg 1-1.

$AH a Tumeul de la R'ga s-a 
încheiat cu victoria marelui maestru 
sovietic David Bronstein, care a tota
lizat 10 puncte din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Reiner 
Knaak (R.D. Germană) și Eduard 
Guefeid (U.R.S.S.) - cite 9 p.

TENIS a Turneul de la ,,Queen*s 
Club** din Londra a revenit lui Tony 
Roche ca e l-a întrecut fc» finala cu 
8—6, 9—7 pe John McEnroe, a Vladi
mir Zednik a terminat învingător în 
turneul din Berlinul Occidental, cîști- 
gînd in finală cu 6-4, 7—5, 6—2 în 
fața lui Harald Ekschenbroich. La 
dublu : Fassbender, Dowdeswell — 
Franulovicl, Gildemeister 6-3, fc-4.

VOLEI a Selecționata feminină a 
R.P. Chineze, aflată în turneu in Ja
ponia, a susținut la Tok'o un meci 
amical cu reprezentativa țârii gazdă. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(3, 7, —13, —7, 6) în favoarea volei
balistelor nipone.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
<.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CUPA MONDIALĂ AȘTEPTATĂ DE ARGENTINA 48 DE ANI!9
u

BUENOS AIRES, (prin te
lex). Douăsprezece ore încheiate 
—timpul scurs de la ultimul flu
ier al arbitrului și pină in zorii 
zilei de luni — atît a durat fies
ta pe avenideie uriașei metropo
le. Un oraș întreg a sărbătorit, 
cu zel tipic sud-american, eveni- 
mentul așteptat vreme de 49 de 
ani, clți au trecut de la primul 
campionat mondial, desfășurat 
nu departe de aici, peste estua
rul fluviului La Plata, la Mon
tevideo, unde Argentina a pier
dut cu 2—4 finala cu Uruguay. 
A fost grea și această a doua 
finală la ca^e răspunde prezent 
fotbalul argentinian, dar parcă 
este cu atît mai puternic senti
mentul de satisfacție Incereet de 
milioanele de aficionados. Intr-a
devăr, echipa lor de inima a a- 
vut in reprezentativa Olandei un 
partener redutabil, care aruncind 
in luptă toate atu urile, intreape 
ei forță de joc. a pus intr-o lu
mină și mai frumoasă sueeesul 
formației gazdă. Le revine am
belor formații meritul de a fi 
furnizat o partidă de foarte bun 
nivel tehnic, de un inalt drama
tism și de mare sus pens, pe 
placul sutelor de milioane de te
lespectatori. învingătoare, echipa 
Argentinei iși atrage de partea 
ei laude in plus. Pentru modul 
in care și-a conceput in general 
jocul, Dcntru randamentul supe
rior din prima parte a meciului 
și din prelungiri. Cunoscind bine

specificul adversarei, o echipă de 
luptă, o adeptă convinsă a fot
balului total, antrenorul Menotti 
n-a mai prescris eterilor săi 
tactica „tăvălugi, și a avut 
dreptate. Dlntr-un „11" dotat, dar 
prea nărăvaș, precipitat, cum ne 
apărea pină acum, echipa Argen
tinei s-a metamorfozat tn mod 
fericit : a utilizat tn ofensivă un 
registru tactic mai larg, mai va
riat, a'.temind atacul direct ca 
cei pregătit mai atent, mai ela
borat. Acestui mod mai gindit 
ti datorează formația gazdă. In 
prima repriză, străpungerile «U- 
temului defensiv olandez, intre 
care și reușita lui Kempes la 
deschiderea scorului, cind puter
nicul și vicleanul jucător argen
tinian s-a strecurat pe un cu
loar liber înainte de a trimite 
mingea in poartă. După repriza 
secundă, cind — stmd tn pro
pria jumătate de teren mai mult 
decit le-a forțat adversarul 
gazdele au fost egalate ți puțin 
a lipsit să fie învinse (la șutul 
expediat in bară, m min. 90, de 
Rensenbrink) au fost destui ace
ia care nu au mai acordat șanse 
formației alb-celeste. Se înșela
seră insă. Argentina a găsit re
sursele -- -- -
victoriei.
nr. 1 al 
chiiibrul 
lei de-a 
proaspătă

fizico-psihice necesare 
Tot Kempes, jucătorul 
Mundi aiului, a rupt e- 
inscriind in finalul ce- 
treia reprize. Era prea 

r___ r___ i greșeala săvirșită la
l-i-Ș pentru ca echipa gazdă să

o mai repete. Ea a înțeles să 
apere fragilul 2—1 atactnd. Și cu 
un ultim efort, cind, disperată, 
Olanda a riscat totul, ua nou 
contraatac al gazdelor a prins 

port ocolit- 
risipit 
a eiș- 
avind 
FUlol 

deda-

descoperită apăra rea 
lor și gotul lui Bertoni a 
ultimele emoții. Argentina 
tigat, astfel, titlul mondial, 
fot Kempes, Passarella și 
pilonii de bază. Dintre 
rațU reține în primul rind aten
ția aceea a lui Cesar Menotti : 
„Visez acest succes de patru ani 
și acum cînd el a devenit reali
tate aproape că nu îmi vine să 
cred. Prea am tremurat pînă în 
ultima clipă. Olanda a rămas o 
mare echipă, conferind prin jo
cul ei matur, valoros, greutate 
ÎL mai mare succesului nostru**. 
ntr-adevăr, Olanda își merită 

cu prisosință acest al doilea ar
gint consecutiv. Deși fără Cruyff, 
echipa s-a comportat la înălțime 
bizuindu-se pe veteranii Krol, 
Haan, Neeskens, care, împreună 
cu proaspeții titulari, au alcătuit 
un „11" de temut. Pmă în ul
tima clipă, Olanda a onorat pres
tigiul fotbalistic al vechiului nos
tru continent.

Ghe^ghe NJCOLAESCU

CAMPIONII ÎȘI SAVUREAZĂ VICTORIA,

Căpitanul echipei Argentinei, Daniel Passarella, cu „Cupa Lumii9 
in mină, este purtat in triumf de suporterii campionilor mondialii 

Telefoto : A.P.-AGERPRES .

ÎNVINȘII EXPLICA...
CELE DOUA FINALE IN CIFRE...

Ape I i nd la unele înregistrări statistice, vă prezentăm modul cum s-au 
expr'mot ofensiv echipele core au susținut „finala mare' 
„finala mico“.

și, respectiv

cele purtate 
_  ______ _____ w _______ _________ __timp a cite 
15 minute : 17-16^-18), 34 în repriza secundă (12—8—14) și 35 în prelun
giri (18-17). Cele 120 de acțiuni s-ou încheiat astfel : 22 prin șut (14 
pe spațiul porții), 7 comere, 32 de pase greșite, 36 au fost deposedări 
ale adversarului, 18 oprite prin fault, 5 poziții de ofsaid.

ARGENTINA • a construit tM de acțiuni ofensive (numoi 
in terenul advers) : 51 in primo repriză (pe perioade de

OLANDA : 1)9 - 42 (13—14—15) 
încheiat astfel : 16 șuturi (10 pe 
44 de deposedări, 12 faulturi, 12

- 64 (24—21—19) - 33 
poartă). 7 cernere, 43 

ofsaiduri și 5 hențuri.

(15-18). S-au 
pase greșite.

- 48 (21-16-11). S-auBRAZILIA : 107 - 59 (19-24-16)
fel ; 11 șuturi (4 pe poartă), 6 corne re, 39 pase greșite, 
sedâri, 14 faulturi și 3 ofsaiduri.

încheiat ast-
34 de depo-

ITALIA : 85 — 46 (14-9-23) - 39 (11-10-18). S-au încheiat astfel : 
11 șuturi (8 pe poartă). 3 corner», 28 pase greșite, 21 de deposedări, 
18 faulturi și 4 ofsaiduri.

O veritabilă explozie de bucurie 
a jalonat, duminică seara, cerul 
capitalei argentiniene, cind radio
ul și televiziunea au anunțat ma
rea victorie : Argentina — campi
oană a lumii î Din nou trompete, 
claxoane, strigăte de bucurie au 
făcut să vibreze imensul oraș. Un 
oraș de 9 milioane de locuitori 
revărsat pe străzi, ca un fluviu 
uriaș, strigând neobosit „Ar-gen- 
tina, Ar-gen-tina«. Iluminație ca 
de carnaval.

In acest timp, intr-una din să
lile de la River Plate, eroii me
ciului ofereau primele lor impre
sii :

Cesar Luis Menotti, antrenorul 
noii campioane a lumii : „Fotba
lul sud-american și-a luat o stră
lucită revanșă aici, in Argentina. 
Noi sîntem campioni ai lumii, iar 
Brazilia pe locul al treilea. Cred 
că victoria noastră e clară, că nu

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT
• Cel mal eficace jucător al 

turneului final s-a dovedit argen
tinianul MARIO KEMPES care a 
înscris 6 goluri, în trei tranșe de 
cîte două (în partidele cu Polo
nia, Peru și OLanda). în continua
re clasamentul arată astfel : 5
goluri — Rensenbrink (Olanda) și 
Cubillas (Peru) ; 4 goluri — Lu
que (Argentina), Krankl (Aus
tria); 3 goluri — Rep (Olanda), 
Rossi (Italia). Dirceu, Roberto 
(Brazilia), Rummcnisge (R.F.G.) ; 
2 goluri — Beitega (Italia), Flohe,

D. Muller (R.F.G.). Boniek (Polo
nia), Gemmill (Scoția), Bertoni 
(Argentina) și Brandts (Olanda), 
între care și un... autogol ! In to
tal s-au înscris 102 goluri.
• Imediat după încheierea tur

neului, ziariștii au desemnat pe 
cei mai buni jucători ai Cupei V’- 

- - - - - • Mario
și Dir-

mii. Pe locul 1, același 
Kempes, urmat de Rossi 
ceu.
• „Trofeul fair-play“ a 

reprezentativei Argentinei.
revenit

• Agențiile de presă au alcătu
it „echipele campionatului**. Iată 
cîteva : Leao — Vogts, Krol, Ama
ral, Haan, Nawalka, Battista, Ren
senbrink, Causio, Rossi, Kempes 
(Asociated Press), Hellstriim — 
Nelinho, Oscar, Passarella, Cabri- 
ni, Ardiles.
Bertoni, 
Hamburg) ;
Rfissmann, 
Neeskens, 1 
•lo. Rossi, Six (France Presse).

Neeskens, Kempes, 
Luque, Krankl (D.P.A. 

; Hellstrom — Sara, 
Amarai, Tarantini, 

Kempes, Dirceu, Cau-

poate fi cu nimic pusă la îndoia
lă. Este o victorie a fotbalului co
lectiv și ofensiv. Am lucrat mult 
cu atacul nostru care a devenit 
foarte puternic. Baza victoriei a 
fost spiritul nostru de echipă, so
lidaritatea. Am demonstrat că ju
căm un fotbal colectiv, că nu se 
detașează nici o individualitate. 
In toate meciurile am atacat fără 
încetare, de la început pînă la 
sfîrșit. In felul acesta cred că ne 
vom reîntoarce la izvoarele fotba
lului : să cîștigi mareînd goluri !«

Ernst Happel, antrenorul olan
dezilor, ajuns la conferința de 
presă aproape de închiderea ei : 
„N-am nimic de reproșat băieților 
mei. Au dat totul. Meritam să cîș- 
tigăm tot atît de mult ca și ar
gentinienii. In repriza a doua am 
fi putut, cu puțină șansă, să for
țăm victoria. Apoi, speram că 6 
vom smulge în prelungiri, dar în 
această perioadă apărarea noastră 
a căzut, iar atacanții au ■ fost to
tal lipsiți de incisivitate, ceea ce 
ne-a costat victoria-.

Neeskens : „Diferența între cele 
două linii ofensive a fost facto
rul principal al înfrîngerii noas
tre. Atacanții argentinieni, mai 
ales Kempes și Bertoni, au fost 
continuu aprovizionați cu mingi 
și au știut să profite mai bine de 
ocaziile ce le-au fost oferite, de- 
cît atacanții noștri. Azi Argentina 
a cîștigat, dar dacă am mai 
juca un meci peste o săptă- 
mînă sînt sigur că am învinge**.

Passarella (căpitanul echipei 
campioane) : „Nu este doar tri
umful unei echipe, ci al unei țări

întregi al cărui sprijin ne-a aju
tat foarte mult pentru a termina 
învingători. De cînd dorim aceas
tă cupă ! De cîte ori nu am visat 
la ea. Nici acum nu-mi vine să 
cred că nu visez, că am pus mina 
pe ea, că am sărutat-o...**

FUlol : „Pentru noi e o zi mi
nunată. Olandezii au fost cu ade
vărat cei mai dificili adversari ai 
noștri. In ceea ce mă privește, 
oricîte oferte voi primi din afară 
voi rămîne în Argentina. Nu tre
buie să trădăm acest minunat pu
blic care ne-a propulsat spre vic
torie. Ii mulțumesc**.

Haan : „Argentinienii au meri
tat victoria, dar nu neapărat ti
tlul acestui Mundial. După păre
rea mea Argentina, Brazilia, Ita
lia și Olanda au fost cele mai 
bune echipe ale competiției. E- 
chipa antrenată de Menotti a fost 
azi într-o zi de grație, în timp ce 
noi am comis foarte multi erori 
tactice. Victoria ne-a scăpat în 
primele 20 de minute din a doua 
repriză, cînd am dominat net“.

Tarantini : „A fost un meci di
ficil, dur, dar nici unul dintre ju
cători n-a avut intenția să-și lo
vească adversarul. Noi nu ne-am 
simțit niciodată atît de puternici 
și de uniți ca în această seară. 
Trebuie să-I mulțumim 
lui Menotti că a știut 
sufle încredere și în 
cînd ne clătinam, că 
ne tempereze și atunci 
meciul cu Peru, credeam că ni

mic nu ne mai stă în cale. Cit 
de greu a fost meciul cu Olan
da..**.

antrenoru- 
să ne in- 
momentele 
a știut sâ 
cînd, dună
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