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0 h'OL'Â AFIRMARE A TENISULUI ROMÂNESC

VIRGINIA RUZICI SI ILIE NĂSTASE 
IN SFERTURILE DE FINALĂ 

ALE TURNEULUI DE LA WIMBLEDON 
Virginia Ruzici a eliminat pe Betty Stove, 

iar llie Năstase pe Roscoe Tanner

în sala Floreasca, dimineață- și după amiază

„CUPA EUROPEI" LA 
PROGRAMEAZĂ AZI

PENTATLON MODERN
PROBA DE SCRIMĂ

selecționata n. s.r. S.D. $1 englezul A. Archibald conduc după întrecerile la câlâric
Ieri, la ora prinzului, cind 

Constantin Călina, din echipa 
Olimpia București, încheia 
parcursul de 800 m al probei 
de călărie, se punea punct pri
mei probe — din cele cinci ale 
programului — a „Cupei Eu
ropei- la pentatlon modern, 
astfel că avem un bilanț me
nit să contureze clasamente
le finale ale acestei palpitante 
lupte sportive. Au fost două 
zile in care cei 40 de concu- 
renți au luptat din răsputeri 
cu dificultățile traseului și cu 
cele 18 obstacole de pe parcurs, 
au luptat cu căldura toridă, au 
luptat să-și apropie cit mai 
mult caii, pentru ca împreună 
să-și asigure succesul. Cei mai 
mulți au învins ! Firește, vic
toria este de partea unei sin
gure echipe și a unui singur 
concurent, la individual. Dar 
spuneam că cei mai mulți au 
învins pentru că au încheiat 
traseul dificil cu penalizări pu-, 
ține, păstrîndu-și aproape in
tacte șansele ca de miine, în 
următoarele patru probe ale 
întrecerii, să-și poată întregi și 
consolida bagajul de puncte.

Era aproape firesc ca echi
pa noastră campioană. Olimpia 
București, să se afle pe primul 
plan al probei de călărie, iar 
faptul că toți cei patru com
petitori — Dumitru Spîrlea, Iu- 
Iiu Galovici, Ștefan Cozma și

Constantin Călina — au realizat 
fiecare peste 1000 de puncte 
confirmă valoarea lor în aceas
tă probă. Desigur, s-ar fi pu
tut obține chiar victoria, dar

obstacolele 12 și 14, pierzind 
astfel 60 de puncte prețioase. 
Și aceasta cu calul Coniac, cu 
care englezul Archibald ciști- 
ga proba ! Constantin Călina a

Englezul A. Archibald, cu calul 
nou obstacol in proba de călărie

din nou, ca și în prima zi, spor
tivii români au urmărit parcă 
mai degrabă recordul de timp 
decît punctajul maxim. S-a vă
zut aceasta mai ales la Ștefan 
Cozma care, în partea a doua 
a cursei, a forțat, doborind la

După ,,Regata Snagov“ la canotaj

CALITATEA SELECȚIEI A DUS 
LA CREȘTEREA PERFORMANTELOR

Coniac, abordează cu succes un
Foto : I. MIHĂXCA,

„mers" mai prudent, mai cal
culat, dar a doborît și el două 
obstacole. In final, un punctaj 
pe echipe totuși bun, care asi
gură formației noastre campioa
ne locul doi în probă și o bază 
de abordare cu succes a viitoa
relor probe.

Pe locul intîi, după proba de 
călărie, se află selecționata 
R.S.F.S.R., reprezentanta Uni
unii Sovietice, ai cărei compo
nent au dovedit siguranță și 
măiestrie în conducerea cailor 
și în atacarea obstacolelor. 
Chiar dacă Șmelev a avut o 
evoluție mai ștearsă, sub nive
lul prestigioasei sale cărți de 
vizită, echipa sovietică se a-

Constantin MACOVS

• Vara trecuta—„ține bărci"; anul acesta—campioane!... (Continuare in pag. a 4-a)

După două zile de atrăgă
toare întreceri, ediția din acest 
an a Regatei internaționale 
Snagov s-a încheiat cu un bi
lanț frumos pentru canotajul 
nostru feminin: 9 victorii în 
cele 12 finale disputate. Este, 
firește, un succes, un prim pas 
pe drumul care duce spre

care, astăzi, formează lotul de 
perspectivă al țării. S-a mai 
vorbit despre aceste tinere 
alese din 40 000 de fete, despre 
hărnicia și priceperea colecti
vului de antrenori care le pre
gătește. Vom aminti, doar, că 
Valeria Răcilă, fata de pădurar 
de la poalele Rarăului, a fost 
vara trecută „ține bărcî". Adică, 
ucenică in ale canotajului. Azi, 
după numai un an de pregă
tire, a cucerit victoria in pro
ba de schif simplu a Regatei 
internaționale Snagov (3:53,0). 
Principalele ei adversare în 
acest concurs, care a reunit 
sportive din șase țări: Cristine 
Ropke (3:56,1), Martin* Schurk 
(3:56,5) și Petra Flotow (4:01,5) 
din R. D. Germană.

„Tine bărci" au fost, anul 
trecut, și Sanda Tom* — Olga 
Homeghi, echipaj de două ori 
victorios în proba de 2 vîsle a 
„Regatei Snagov". „Ține bărci" 
a fost întreg lotul de perspec
tivă, spre a cunoaște pornirea 
în cursă a campioanelor din

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Valeria Racilă _  învingătoare
in proba de schif simplu a Re

gatei internaționale Snagov 
Foto : Vasile BAGEAC

„mondialele* programate la 
începutul lunii noiembrie, în 
Noua Zeelandă. Un pas mare, 
pornit cu dreptul, încă de anul 
trecut, pe calea înnoirii, a 
schimbării într-o nouă calitate 
a muncii de formare, de pre
gătire a schifistelor. Ne refe
rim, in primul rînd, la selecția 
și instruirea acelor canotoare

LONDRA. 3 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon a continuat, 
după o zi de repaus, cu opti
mile de finală ale probelor de 
simplu. Jucătoarea româncă 
Virgini* Ruzici a obținut o fru
moasă victorie, invingînd-o cu 
5—7. 6—4, 6—3 pe olandeza Be
tty St«ve, finalista ediției de 
anul trecut. Comentatorii agen
țiilor internaționale de presă 
subliniază jocul excelent pres

tat de Virgini* Ruzici în fața 
puternicei sale adversare, cu
noscută ea o specialistă a te
renurilor cu iarbă. Aceasta a 
fost a patra victorie a Virginie! 
Ruzici la Wimbledon ’78 re
zultat ce îi aduce calificarea in 
rindul primelor 8 competitoare, 
care-și vor disputa sferturile de 
finală, fază neatinsă pînă acum

(Continuare in pag. a 4-a)

„Daciada“ pe meleagurile bistrițene

„PLOUA, TUNA, FULGERA, NU NE URNIM D-ACI, 
PÎNĂ NU SE GATA ÎNTRECEREA!...-

îl întreb pe Mihai Rauca, elev 
într-a 5-a la liceul „Liviu Re- 
breanu" din Bistrița, printre 
fruntași în gimnastică pe județ, 
ce înțelege prin „Daciadă"... „Să 
mă fac mare și puternic 1“

Este, în esență, ceea ce gîn- 
desc toți copiii pe care i-am în- 
tîlnit în cea mai frumoasă zi 
de duminică din această primă
vară, forfotind veseli prin să
lile sau terenurile de sport din 
localitate. Să fi fost o prezență 
de excepție, pentru că vremea 
s-a arătat, mai ales în primele 
ore ale dimineții, neverosimil de 
darnică, după zile reci și 
umede ? Cei consultați mi-au 
răspuns aproape invariabil: 
„Nu, nu este o excepție ! Ne 
aflăm în competițiile „Dacia- 
dei", în fiecare duminică, iar 
cîteodată chiar și în cursul săp-

lămînii, cind sint organizate în
treceri pe clase sau inter- 
clase...“.

Tot ce am văzut relevă fap
tul că tineretul din Bistrița do
vedește pasiune pentru sport. 
„Daciada" vine să contureze și 
mai mult o asemenea realitate...

...Am fost martor, într-o sală 
din preajma sediului C.J.E.F.S., 
la întrecerea gimnaștilor. Apla
uzele au punctat aproape fie
care exercițiu. Prof. Mircea Sin- 
georzan mi-a explicat și de ce: 
„Toți copiii doresc să ajungă 
pe urmele lui Dan Odorheanu, 
primul gimnast din județ, acum 
in lotul național de juniori".

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

UN TÎNĂR RUTIER, MARIN VALENTIN, 
SFRINTEAZĂ SPRE MAREA PERFORMANTĂ

O știre, apărată în ziarele 
din ultimele zile, a trecut a- 
proape neobservată : Marin 
Valentin a cistiaat. la Cluj-Na- 
poca, pentru a treia oară con
secutiv. titlul la contratimp in
dividual. Noul campion de ci
clism al României este, de fapt, 
vechiul campion de seniori, 
deși el a depășit de putină 
vreme vîrsla junioratului. A- 
dăugati la aceasta faptul că a 
realizat, pe cei 40 km ai cursei 
solitare, o medie orară de peste 
44 km deși nici traseul, nici 
vremea nu i-au fost aliați. Și 
mai adăugați că. în această 
probă a adevărului, tînărul di- 
namovist l-a învins pe Mircea 
Romascanu fără drept de apel, 
adică pe omul declarat la noi 
și peste hotare (nu uitati : el 
a cistigat etapa de contratimp 
din „Premiul Wilhelm Tell".

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL DE LA VARNA
După cum am anuntat selec

ționata feminină de handbal a 
tării noastre ia parte la un 
mare turneu internațional, ca
re are loc zilele acestea, la 
Vama.

La această competiție și-au 
anunțat participarea reprezen
tativele R. D. Germane. Iugo
slaviei, Ungariei, Poloniei. 
României, Austriei și, firește, 
cea a țării gazdă. In ceea ce 
privește lotul echipei noastre, o 
parte din jucătoarele care au

efectuat deplasarea in Iugo
slavia nu vor putea participa la 
acest turneu (Stan, Ercmi*, 
Ccavdaridis, Tomescu. Cazacii) 
In locul lor vor evolua alte ju
cătoare (Marcov, Mălai, Ma
rian), care se vor adăuga celor
lalte handbaliste (Ionică, Ciu- 
boată, Sasu, Iacob, Bossi, Pcfcș. 
Dorgo ele.), completind lotul 
care a plecat spre Varna, 
direct de la Constanța, sub con
ducerea antrenorilor Fr. Spier 
și Ion Bota.

învingindu-i pe primii clasați 
la mondiale) un mare specia
list. adică pe omul clasat al 
treilea în ediția din acest an 
a „Cursei Păcii", aflat deci in 
formă maximă... Așadar. in 
mod evident, elevul antrenoru
lui Nicolae Voicu este un mare 
talent, un sportiv de mare per
spectivă.

Pentru ciclismul românesc 
este, de asemenea, un cistie de 
preț. în echipa de 100 km con
tratimp. probă aflată pe pro
gramul ..mondialelor" și al O- 
limniadei. alături de Vasile 
Teodor si Mircea Romascanu 
există siguranța omului nr. 3. 
eforturile antrenorului si ale 
federației urmind să se îndrep
te spre pregătirea omului nr. 4. 
laolaltă cu ceilalți.

Ce gîndeste Marin Valentin, 
ce-și dorește el ? întrebări fi
rești pentru reporter, după cum 
firesc este să solicite răspuns 
chiar de la... sursă.

— Citi ani ai Marin Valen
tin ?

— La 18 mai. am împlinit 21.
— Iti mai amintești care a 

fost primul tău antrenor ? (în
trebarea conținea o ușoară doză 
de ironie, pentru că odată a- 
junsi ..mari*, sportivii își uită 
cel mai adesea primul dascăl).

— Tovarășul profesor Nico
lae Grigore. de la Clubul spor
tiv școlar nr. 2. din Capitală.

— Și la Dinamo cind ai ve
nit ?

— In 1975. Atunci l-am cu
noscut pe cel de al doilea an-

trenor — si. siaur. ultimul — 
din cariera mea de sportiv ; to
varășul profesor Nicolae Voicu. 
Lingă el. succesele au venit re
pede. In 1976. la Galati. am 
cistiaat primul titlu de seniori, 
la contratimp, deși eram ju
nior. avindu-i după mine ne 
Antal si Romascanu. Anul tre
cut. la Brasov, am invins din 
nou. Romascanu fiind al doi
lea. ca si in acest an. la Clui- 
Napoca, de fapt.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)



DT IA CAPATUL TRAMVAIULUI 5• ••

lntr-o duminica, pc stadionul voința din capitala
ce impresionează lntr-oCeea 

duminică dimineață pe stadio
nul Voința din Capitală este 
nu numai numărul mare de 
practicanți ai sportului din co
operația meșteșugărească (la un 
sfîrșit de săptămînă am numă
rat 130 de tineri), ci și plăcu
tul peisaj natural. Ca In atîtea 
alte locuri ale Bucureștiului, 
parcul sportiv de la capătul li
niei tramvaiului 5 este o ade
vărată oază de aer curat, cu 
peluze verzi, cu copaci care au 
poate peste 30 de ani. Nici 
Gheorghe Vlad, administratorul 
bazei, nu știe exact Pentru el, 
cel pe care l-am întrebat cam 
la cit s-ar putea evalua baza 
sportivă Voința. Întreg acest 
parc este o investiție de... trei 
decenii în sănătatea oamenilor. 
Pe Gheorghe Vlad nu-1 intere
sează cîți bani s-au cheltuit 
pentru amenajarea complexului 
Voința. EI știe doar că trebuie 
să administreze cit mai eficient 
terenurile și spațiile verzi și 
măsoară beneficiul In, de pildă, 
faptul că fiecare an de studiu 
de la școlile profesionale ale 
cooperației meșteșugărești are 
cite o echipă de volei. Sigur, 
lucrurile nu par a fi chiar atît 
de extraordinare. Peste tot exis
tă asemenea echipe. Dar cînd 
aduci în discuție — așa cum o 
făcea instructorul Adrian Gani 
— faptul că „acești copii de 
13—17 ani au pus mina pentru 
prima dală in viața lor pe o 
minge de volei — și lucrurile 
rămin valabile pentru cei mai 
mulți dintre ei — de-abia după 
intrarea in școală, adică aici, la 
Voința", atunci lucrurile se 
schimbă. PARCUL SĂNĂTĂȚII 
de la capătul liniei tramvaiului

5 înseamnă in primul rînd o 
școală a vieții. Instructorul Mi
hai Mureșan zice că „dacă prin 
școală, prin internat, prin can
tina internatului și prin unifor
ma dc școlari aceste 
acești elevi, plecați din 
ce sat necunoscut, au 
contact cu civilizația 
formindu-se in spiritul 
orașului nou, in schimb aici, pe 
stadion, s-au dezvoltat și ea oa
meni sănătoși, puternici. In al
cătuirea programelor sportive 
găplăminale avem permanent in 
vedere că ele sint destinate vii
torilor lucrători din cooperația 
meșteșugărească. Participăm, ast
fel. prin intermediul sportului, 
la procesul de acomodare a ti
nerilor veniți din mediul rural 
la noile condiții de muncă și 
de viață*.

într-una din duminicile tre
cute, 130 de tineri au făcut 
sport la Voința. Am cunoscut 
două fete. Una a venit la Bucu
rești din comuna Nana-Dfov, 
cealaltă din satul Ulmeni-Buzău. 
Maria Ispas și Maria Tulea nu 
sint numai prietene. Ele joacă 
în aceeași echipă. „Pentru noi 
reuniunile duminicale de la sta
dion au avut o importanță a- 
parte. Știți, nu prea cunoaștem 
Bucureștiul. Dar eu sportul 
ne-am umplut sîmbetele și du
minicile. Ne-am integrat astfel 
mai ușor in noua noastră viață*.

în acea duminică 130 de tineri 
au făcut sport la Voința. Dar 
nu numai atît. Se poate spu
ne. fără a exagera, că, aseme-x 
nea celor două tinere fete, toți 
participanții au mai făcut un 
pas pe drumul adaptării la co
ordonatele social-culturale ale 
marelui oraș.

eleve și 
rine știe 
intrat in 

urbană, 
valorilor

C.F.R. SIBIU-0 MERITUOASĂ
R. T.

TRAGEREA LA S&RJI 1NTR 0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI**
Calendarul competițiilor din 

noul sezon cuprinde șl cea de 
a doua ediție a „Cupei Româ
niei". întrecere care s-a bucu
rat de un mare succes încă de 
la prima ei ediție, ai cărei în
vingători au fost Universitatea 
Timișoara (feminin) p U. C. 
Minaur Baia Mare (masculin). 
Folosind experiența acestei pri
me ediții, forul nostru de spe
cialitate a adus unele modifi
cări regulamentului de desfășu
rare, in sensul că a fost lărgit 
numărul echipelor participante, 
ceea ce a 
numărului
nare.

dus și la creșterea 
de efape prelimi-

Atît la fete, rit și la băieți 
vor exista dte 6 grupe prelimi
nare, ale căror jocuri sint pro
gramate intre 21 și 23 decem
brie, urmînd ca etapa a doua, 
la care iau parte primele da
tate din fiecare serie, să se dis
pute intre 12 și 14 ianuarie 1979 
(feminin) și intre 21 fl 23 ia
nuarie 1979 (masculin). Etapa a 
treia va avea loc în februarie, 
iar finala la sfârșitul lui fe
bruarie la masculin șl în 4 mar
tie 1979 la feminin.

Tragerea la sorți 
ceasta nouă ediție 
României** va avea 
11 iulie, ora 14.
CJJ.E.FB.

pentru a- 
a „Cupei 
loc marți 
la sediul

F. R. Tir consideră că apro
piata Întrecere interdeparta
mentală, programată Intre 
22—25 iulie, la poligonul Tu
nari, cu participarea tuturor 
asociațiilor șl cluburilor din 
țară constituie una dintre pri
mele repetiții In vederea con
cursului olimpic de la Mos
cova, deoarece se vor respec
ta, pe cit posibil, toate con
dițiile In care este 
de prevăzut că se va 
desfășura Întrecerea 
din 1980. Concursul 
interdepartamental va 
plus — o sită deasă
cerne mărunt valorile actuale 
ale tirului nostru. ~~

Acest concurs Important a 
fost plănuit Încă din lamă și 
tot de atunci au fost fixate, 
pentru fiecare trăgător și de 
comun acord cu el, obiecti
vele cifrice de realizat De 
pildă, la 3 X 40 f, R. Nico- 
lescu trebuia să ajungă In 

perioadă pină spre 
I. Codreanu pină la 
M. Oncică pină la 

(Trebuie subliniat eă 
rezul-

pu_

fres edi 
treptat, 
concursu 
preajma 
tamental. 
tn formi

Numai 
'„Cupa S 
monstra: 
Nicolesc-. 
Aproape

care va

TLRXEL

Incepind
Capitală $i

IMERNAJIOAiAL LA DECIWȘTI ȘI PLOIEȘTI

de la 11 inii», in 
1>

loc un turneu 
participarea 
(masculină și 
Berlinului Occidental fi Bucu
rești uhu, ca și a echipelor de 
junioare ale R. S. S. Ucraineană 
și României. Iată programul 
primei ale. 11 iulie, la «ala 
Floreasca. începind de la ora 
16,15 : România — R. S. S. TJ- 
eraineaaă (junioare). Baiarrsti 
— Berlinul Occidental (fetru-

Ploiești va avea 
internațional cu 

selecționatelor 
feminină) ale

JUNIOARELE EVOLUEAZĂ
IN POLONIA

Reprezentativa de junioare se 
pregătește să ia parte fi anul 
acesta la turneul international 
de la Pulawy (Polonia). între
cerea are loc intre 5 fi 7 iu
lie, cu participarea selecționa
telor României, Olar.dei și Po
loniei. cărora li ce adaugă și 
selecționata de tineret a Polo
niei.

CAMPIOANĂ DE JUNIORI
LA OINĂ

Campionatul 
oină, rezervat 
gistrat un evident progres __
de ediția anului trecut. A crescut 
numărul echipelor angrenate in 
întreceri, jocurile s-au ridicat, 
de data aceasta, la un nivel teh
nic superior, iar cele zece for
mații. cart au mers din victorie 
In victorie, au realizat vineri, 
sîmbătă și duminică pe stadionul 
Libertății din Bacău, unde a a- 
vut loc finala pe țară a compe
tiției, un adevărat festival 
sportului nostru național.

Sufragiile publicului le-au 
trunit tinerii oiniști de la C.F.R. 
Sibiu (antrenați de cunoscutul 
arbitru Pompiliu Istrate) 
depășindu-șl adversarii tn toate 
compartimentele, au terminat ne- 
lnvinșl. Iată rezultatele obținute 
de juniorii feroviari în partidele 
decisive : 6—4 cu Metalul Roman, 
10—4 cu Școala generală Șuroaia 
(jud. Vrancea) și 12—8 cu Otelul 
Tîrgovlște.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
C.F.R. Sibiu 9 p, 2. Metalul Ro
man 7 p. 3. Școala generală Șu
roaia 5 p, 4. oțelul Tîrgoviște 
3 p. Urmează, în ordine, Avîntul 
Broscăuți (jud. Botoșani), Auto
matica Alexandria, Liceul agroa- 
limentar Nușfalău (jud. Sălaj), 
Liceul agroalimentar Buza (jud. 
Cluj). Rapid Oradea șl Avlntul 
Curcani (jud. Ilfov).

republican 
juniorilor, a

de 
Inre- 

față

al

în-

care,

ÎNAINTEA
Ca de obicei, Înaintea unui e- 

venlment cu totul aparte (dumi
nică urmează să se dispute Der- 
byul) organizatorii se dovedesc 
ceva mai „zgîrciți** cînd , alcă
tuiesc programul, fapt confirmat 
și de ultima reuniune in care, la 
Startul celor 9 probe, au fost 
trimiși doar 88 concurențl (șl nu 
dintre cei mai buni), „grosul for
țelor" urmînd să „intre in foc" 
abia duminică. Cu toate acestea, 
reuniunea poate fi apreciată ca 
reușită, majoritatea alergărilor 
fiind viu disputate, intr-una din 
ele — premiul Hunedoara — im- 
punindu-se consultarea fotografiei 
pentru a putea fi desemnat pri
mul sosit. O situație deloc plă
cută și in totală contradicție cu 
ceea ce ni s-a oferit in proba 
rezervata conducătorilor amatori 
(cai minați din plecare la so
sire. ameliorări de recorduri, vic
torie spectaculoasă obținută de 
Incaș, excelent condus de Mihai 
Manea) am lntîlnit Insă tn pre
miul Hîrlău, cîștigat (mai exact 
spus lăsat" să eîșllge) de Izmir, 
valoarea marcată de acesta 
(1 :35 2) nedindu-i dreptul să ter
mine (într-o cursă desfășurată 
norma!) decît pe ultimul loc. To
tuși. prin ..bunăvoința- celorlalți 
concurepti (Elin șl Verbina au 
„oprit motoarele" imediat după 
darea plecării, Fricos a fugit mai 
mult decit cu „frică", Rumiana 
și Hobița n-au știut nici ele să 
„calce", deși arătaseră că sint 
capabile de valori superioare, iar 
ceilalți au stat și ei „cuminți"), 
el a reușit să-și adjudece aceas-

MECIUL FEMININ DE ȘAH
ROMANIA IUGOSLAVIA

nin). București — Berlinul Oc
cidental (masculin). Aceleași 
jocuri și In aceeași ordine vor 
avea loc joi 13 iulie, în sala 
Victoria din Ploiești, urmînd ea 
turneul să se Încheie vineri 14 
iulie la București, and vor a- 
vea loc meciuri numai intre se
lecționatele Capitalei și cele ale 
Berlinului Occidental

ZONELE „DAGADEJ* PENTRU 
SELECȚIONATE FEMININE

CLASAMENTUL DUPĂ RETURUL 
DIVIZIEI A LA FETE

i
I. _...... 

dă). Urma, deci, ca un

această
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1166 p,
1165 p.
numai realizind aceste 
tate pușcașii noștri vor 
tea emite pretenții justificate 
la locuri fruntașe La Olimpia- 
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INTERNA A BASCHETULUI
clasamentul Diviziei A, men
ționăm că in urma fuzionării 
formațiilor Folitehnica Bucu
rești și I.E.F.S.-Lic. 2 (sub 
denumirea Politehnica), locul 
rămas liber a revenit echipei 
clasate pe locul 11 — C.S.Ș. 
Ploiești. Proiectatul turneu de 
baraj a fost anulat, ca urmare 
a desființării secțiilor de bas
chet ale unor cluburi sportive 
studențești. Iată clasamentul la

RUG
TUR

La 
rugby 
sovietic 
rui edi 
desfăștl 
iulie și 
și sole; 
noastre! 
ianu i 
avea l|

In saloanele hotelului „Mon
tana* din Sinaia a început, ieri, 
meciul de șah dintre echipele 
feminine ale României și Iugo
slaviei. In cursul dimineții a 
avut loc ședința tehnică, în ca
drul căreia s-au discutat con
dițiile meciului și au fost a- 
nunțate echipele.^

întîlnirea se dispută la 8 ta
ble (6 de senioare și 2 de ju
nioare. cu clasamente separate) 
pe distanța a 4 tururi.

în prima rundă, jucătoarele 
iugoslave au avut albele la me
sele fără soț. Iată rezultatele : 

I. Vlasia Macek — Elisabcta 
Polihroniade într., II. Gertrude 
Baumstark — Gordana Marko- 
viei 1—0, III. Olivera Froko- 
povici — Margareta Mureșan 
0—1. IV. Dana Nuțu — Ama
lia Pihajlici într., V. Tereza 
Stadler — Lia Bogdan ‘/t—l/i> 
VI.Ligia Jicman — Maria I’c- 
trovici într.

I. Dușica Cejici — Vioricjt 
Die 0—1,. II. Luminița Cârma- 
cia — Brigite Stadler într.

Astăzi dimineață se reiau

partidele întrerupte, după-a- 
miazâ se dispută turul IL ju
cătoarele românce avind albele 
la mesele fără soț.

URMII DE LA SAIB MARE
Oaspeții domină turneul in

ternațional „Someș — ”78“ caie 
se dispută la Satu Mare. în 
runda a 6-a, Banas l-a învins 
pe Bușu, iar Bohosian pe G. 
Szabo. Remize in partidele Un- 
gureanu — Dobosz, Kliiger — 
Kaposztasz și Armas — Follert. 
Celelalte s-au întrerupt

în clasament conduce Banas 
(Cehoslovacia) cu 4 n. urmat de 
Klugcr (Ungaria) 3*/, (1), Ar
mas (Cuba), Bușu, Dobosz (Po
lonia) 3 (1), G, Szabo 3, Biri- 
cscu, Bohosian (Bulgaria), Un- 
gureanu 2‘,'j (1) etc.

Ultima etapă a decis și echi
pele calificate pentru turneul 
final al Diviziei feminini» A. 
care se dispută, de vineri pină 
duminică, la Tg. Jiu, ele fiind 
Rapid. LE-F.S.-Llc. 2.
bila Satu Mare și Crișul Ora
dea. Turneul final va fi prece
dat de testele normelor de ta
lie și al probelor de - control, 
programate pentru joi după a- 
miază. Pină acum s-a ivit insă 
o „repetentă" : LEJ?.S.-Lic. 
2 (!?) care a și anunțat fede
rației neprezentarea la Tg. Jiu, 
deoarece nu îndeplinește con
diția regulamentară de a avea 
Oa turneul final) 3 jucătoare 
de 1,80 m. în sfîrșit, legat de

Mo- Cluj-Napoca

zi :
1. RAPID 44 35 9 3546-2955 79
t. IffS-Lic. 2 44 30 14 3497-3172 74
X Mobila 44 28 16 3770-3384 72
X Cricul 44 28 16 3150-2844 72
X „U“ Cj.-Nap. 44 31 13 3385-3015 72
X Polit. Buc. 44 26 18 3246-2979 70
7. Olimpia 44 24 20 3271-3154 68
X Progresul 44 21 23 2963-2974 65
9. Uniy. Tim. 44 18 26 3377-3528 62

ie. Voința Bv. 44 15 29 3256-3411 59
ii. CSȘ Ploiești 44 5 39 2779-3856 49
IX CSU Galați 44 3 41 2739-3707 47

Echipei -Universitatea Cluj-Napoca 
I «-au scăzut 3 puncte, pentru tot 
atîtea meciuri pierdute in urma unor 
contestații.

CALIFICĂRILE PENTRU 
DIVIZIA B

14 echipe masculine și (doar)
4 feminine se întrec, între 8 
și 10 iulie, pentru a se califi
ca în Divizia B. Orașele gazdă : 
Km. Vîlcea și Focșani la bă
ieți, Arad la fete.

UN IÎNĂB RUTIER SPBINTEAZĂ SPRE MAREA PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

— Apropo de 
rie. Nu ti-a fost 
mașcanu ?

— Pină să mă 
cletă — da. pe

ultima victo- 
tearuă de Ro-

urc pe bici- 
urmă — nu.

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ LA ȘTEFÂNEȘTI-ARGEȘ

DERBYULUI

tă parodie de cursă. Nu știm ce 
(sau cine) a generat această „a- 
patie" din partea driverilor res
pectivi, dar poate că cei în drept 
vor fi în măsură să afle. Rezul
tate tehnice: Cursa 1: 1. Heral- 
dina (Tr. Marinescu) rec. 1:45,4, 
2. Fanera, Simplu 4, ordinea 22. 
Cursa a 2-a: 1. Simptom (G 
Solcan) rec. 1:39,3 2. Orestal, 3. 
Salata. Simplu 4, ordinea 34.

De „Ziua constructorilor de 
mașini", la complexul sportiv 
din Ștefănești (Pitești) au luat 
parte, alaltăieri, peste 5 000 de 
oameni ai muncii, constructori 
de autoturisme, care au petre
cut o zi minunată cu sport, cin- 
tec, joc și voie bună. De dimi
neață pină seara au avut loc 
întreceri sportive la cros, fot
bal, handbal, volei, șah și te
nis de masă cu sportivi din 
Cîmpulung, Curtea de Argeș, 
Pitești, urmate de programe ar
tistice, prezentate de formațiile 
întreprinderii de autoturisme

Pitești, fruntașe pe țară, la 
Festivalul „Cintarea României", 
în urma disputelor sportive, pe 
primele locuri s-au clasat la 
cros : Gheorghița Bunicea și 
Gh. Gheorghe ; șah : Olimpia 
Stan și Gh. Chiriță; tenis de 
masă : Valentina Badea și Nae 
Mircea ; handbal, volei, fot
bal : Dacia Pitești. „Cupa con
structorilor de mașini*, orga
nizată de Consiliul județean 
Argeș al sindicatelor a revenit 
asociației sportive Dacia Pitești.

Ilie FEȚEANU — coresp.

Știam că eu am să înving.
— Rămîi la această specia

litate.. la contratimp ?
— Dv. stiti mai bine decit 

mine că nu poate fi ciclist 
cela care nu cunoaște decit 
tinaur capitol din sportul 
pedale. Vreau să mă bat 
curse, să clstia sprinturi 
locuri I. să las ..urme" in spor
tul căruia i-am încredințat ti
nerețea mea.

— Altceva mai faci ?
— Muncesc si învăț. Sint in 

anul al doilea la fără frec
ventă...

— Ce-ți dorești anul acesta ?
— S<i alera la Balcaniadă si 

la campionatul mondial.
— Numai să alergi 1
— Doar pentru start nu m-as 

duce Dină acolo. Vreau să cîs- 
tiaăm la Izmir si să realizăm 
o performantă mare la Niir- 
burgrina.

Marin Valentin deschide o 
nouă filă în ciclismul româ
nesc. El apare la timpul potri
vit pentru a-1 ajuta să reintre 
între performere. între candi
datele olimpice.

e-
vent 23. ordinea triplă 537. Cursa 
a 3-a: I. Izmir (G. Avram) rec. 
1:35,2, 2. Turculet. Simplu 4, or
dinea 43. event 31, triplu ciștl- 
gător 191. Cursa a 4-a: 1. Joben 
(M. Ștefănescu) rec. 1:23,5, 2.
Santiago 3. Balerin. Simplu 2,50, 
ordinea 15. event 12, triplu 
gător 114. Cursa a 5-a: 1.
(M. Manea) rec. 1:26,9. 2. 
nel. Simplu 2. ordinea 10, 
9. Cursa a 6-a: 1. Cumpănita (G. 
Moise) rec. 1:2«,1, 3. Maia, 3.
Huria Simplu 3. ordinea 9. event 
7, ordinea • —
1. Balerin
2. Joben ___ _ .
event 26, triplu ciștigător
Cursa a 8-a: 1. Sarnanta (Tr. Ma
rinescu) rec. 1:28,6, 2. Hogar, 3. 
Slllstraru. Simplu 2.50, ordinea 4, 
event 59, ordinea triplă 37. Cursa 
a 9-a: 1. Frlu (D. Todută) rec. 
1:29,1, 2. Frugal. Simplu 4, event 
36. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 13 895 șl s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU

„DACIADA“
(Urmare din pag. 1)

PE MELEAGURILE

rec.

ciști- 
Incaș 
Cor- 

event

triplă 55. Cursa a T-a: 
(FI. Pașcă) rec. 1:2«,6, 

Simplu 3, ordinea 26, 
152.

2.

După cele văzute apare ne
îndoielnic că succesorii lui O- 
dorheanu. fie că se numesc 
Marian Șoldea. Mircea Vădean, 
Ovidiu Bozbici sau Rada Totir 
sint foarte aproape de „mode
lul** lor !

...Pe terenul liceului „Liviu 
Rebreanu" s-au întrecut baschet
balistele, eleve de la multe u- 
pități de învățămînt din Bis
trița. Acțiuni în dreptunghiul 
de bitum dirijate cu aplomb fie 
de Ioana Maeavei, fie de Adri
ana Rauca sau de Margareta 
Meșter,

...Aplauze pentru tinerele 
muncitoare de la Netex (în
treprinderea de textile nețe
sute), handbalistele Beticuța 
Călărie, Ludovic» Țărmure și 
Lucia Păiuș. Handbalul, sport 
cu tradiție aici, tinde să revină 
in prim-planul preferințelor ti
neretului. Doar de aid a plecat 
Maria Bossi, titulară a „națio
nalei" !

...Atletismul a adus pe sta
dionul „Progresul** mii de spec
tatori. A fost un fel de 
la un meci divizionar B 
bal. Oricum, să vezi 
veniți cu două, trei ore 
pentru a-i susține pe Niculiță 
Geogiță, elev din Prundul Bîr- 
găului (600 m), sau pe loader

prefață 
de fot- 
oameni 
înainte,

Corneli
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BISTRIȚENE

cald, 
zilei.

făcuse parcă prea 
frigea în miezul 
tot mai amenințători de 
culmea Codrișorului luau

Nap, muncitor la întreprinderea 
de mecanizare a transporturilor 
forestiere, primul la 1500 m, 
înseamnă ceva !...

Se 
aerul 
Norii 
după 
proporții. Mi-am privit ceasul, 
am consultat programul între
cerilor. Dacă cerul ar mai ră- 
mine senin măcar o oră... Dis
cret, unul din concurenții în 
probele atletice ținu să mă asi
gure: „Se strică vremea? Nu-i 
nici un bai ! Plouă, lună, ful
geră, nu ne urnim d-aci, pină 
nu se gală lotul. Parcă numai 
o dată ne-a prins ploaia in plin 
concurs ?“
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„Climatul de performanță* — 
iată o locuțiune recent intrată 
în discuțiile ce au tangență cu 
fotbalul nostru și care expri
mă în mare parte ceea ce— îi 
lipsește acestuia ! Instaurarea 
unui astfel de climat de sus 
tn Jos și de jos in sus, pe toată 
seara fotbalului, ar însemna un 
mare pas înainte, o pregătire 
atentă, fără cusur la toate eșa
loanele, un fotbal de mai bună 
calitate și, într-o înlănțuire 
logică, rezultate mult mai bune.

Deschizând seria articolelor 
pe această temă vom aborda 
azi una din laturile acestui 
„climat de performanță* și a- 
nume aspectul disciplinar, 
eare-1 socotim prioritar, 
vom relua tema celor 530 
cartonașe galbene acordate 
arbitri în campionatul trecut 
și nu vom discuta nici despre cei 
24 de jucători eliminați, 
ne voim preocupa în 
ce urmează nici de 
zarea" unor jucători 
cumula sancțiunile, 
începe prin a arăta 
acestui climat disciplinar se 
manifestă și prin atitudinile 
neprincipiale ale unor condu
cători dc cluburi sau de secții 
atunci cînd sînt chemați cu 
jucătorii lor, aflați în culpă, în 
fața Comisiei de competiții și 
disciplină a F.R.F. Mai precis, 
de la neadevărurile pe care le 
debitează unii dintre aceștia 
pentru a-și salva jucătorii în 
cauză, prezentați ca... niște 
mielușei nevinovați ; deci, de 
la cocoloșirea greșelilor. Con
tinuă apoi cu intervențiile cele 
mai neprincipiale pentru ridi
carea înainte de termen a sanc
țiunilor, dacă jucătorii au fost 
suspendați de F. R. Fotbal, dar 
și cu... diversitatea de sancți
uni, pentru aceeași faptă comi
să, date de amintita comisie 
care, în mod neprincipial, ține 
seama de numele respectivului 
jucător și de clubul din care 
face parte, sau de eșalonul di
vizionar in care șctivează.

Mai există apoi joaca de-a 
sancțiunile, ca în cazul lui Al. 
Moldovan (Dinamo), suspendat... 
sine die de clubul său („sine 
die" î ‘ ‘
la... etapa viitoare), 
sint ’ '
gen : C. Zamfir (Steaua), Cri- 
șan (Univ. Craiova), Iancu (pe 
cînd juca la Corvinul), Bora, 
Filipescu, Gabel (F.C.M. Reși
ța), Mărculescu (F.C. Constan
ța, acum la Portul), Florescu 
(F. C. Bihor) etc. Se mai 
poate vorbi și de unele ab- 

însemnând, de fapt, pînă 
\ Și mai 

destule exemple de acest

I

SNAGOV" LA CANOTAJ
'ăța și 
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ajului. 
exem- 
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are și 
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toare- 
ectivă 

la

dutabilele echipe ale R.S.S. 
Ucraineană, R. D. Germană și 
Bulgaria.

Acestea au fost cele două 
momente importante ale Rega
tei internaționale Snagov. Cele 
două mari idei în promovarea 
calității, prin selecționare și 
formare a lotului de perspec
tivă al țării, prin punerea în 
valoare a elementelor de bază 
ale canotajului românesc.
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Cu regularitate tragerile Prono- 
expres atribuie participanților 
mari cîștiguri.

Iată, de pildă, La tragerea din 
21 iunie a.c. participantul IOSIF 
FLORIAN din Cisnădie, județul 
Sibiu, jucînd o variantă combi
nată achitată 25%, a câștigat un 
AUTOTURISM „DACIA 1300“ ȘI 
O SUITA DE ALTE CÎȘTIGURI.

Aceasta dovedește atît eficiența 
atractivei formule tehnice a tra
gerilor Pronoexpres, cit și a par
ticipării pe variante combinate.

Variantele combinate și combi
națiile „cap de pod“ oferă par- 
ticipanților posibilitatea obținerii 
unor suite de cîștiguri.

Marile cîștiguri vă așteaptă ! 

sențe insuficient motivate ale 
unor jucători care, făcând parte 
din diferite ioturi reprezenta
tive, nu s-au prezentat la con
vocări. în schimb, aceiași jucă
tori participau in plenitudinea 
forțelor la partidele amicale 
Bau oficiale ale echipelor lor 
de club, organizate in aceeași 
perioadă I

Lipsa acestui climat discipli
nar — In care sint crescuți și 
juniorii (vezi articolele pe a- 
ceastă temă apărute in aceste 
pagini) — mai înseamnă și a- 
titudinea neprincipială a celor 
mai mulți dintre conducători 
față de antrenori. Atunci cind 
aceștia din urmă încearcă să-și 
sancționeze drastic jucătorii, nu 
conducătorii sint — uneori — 
aceia care, aplecând urechea la 
spusele jucătorilor. decid- 
schimbarea antrenorilor ?

Climatul disciplinar presupu
ne și curajul răspunderii, pre
supune dorința sinceră de a 
spune lucrurilor pe nume. Nu 
ca unii observatori federali care, 
întrebați ce părere au despre 
un meci in care s-a jucat alan
dala, cu pase de la adversar la 
adversar, cu goluri înscrise ca 
urmare a unor greșeli de apă
rare mai mult decât copilărești, 
fie că se eschivează de la răs
puns, Ce că sînt de părere că... 
totul a fost normal ! Sau ea 
alții care cred că „nu e nevoie 
să scrii despre acest gol că a 
fost marcat din ofsaid, pentru 
că nu a protestat nimeni* !

Tuturor acestor lacune Ii se 
adaugă tendințele ce și-au făcut 
de la un timp loc în rândul 
jucătorilor dornici de a profita 
de toate avantajele fotbalului 

• și de a munci prea puțin pen
tru dobîndirea lor. Or, dimpo
trivă, spiritul de competiție 
impune un exigent climat dis
ciplinar, care începe odată cu 
atitudinea față de antrenamen
te a tuturor factorilor ce 
concură la realizarea lor.

Mircea TUDORAN

BISTRIȚA; SIGHIȘOARA, SIMERIA
TABERELE IN CARE SE VOR PREGĂTI

CEI MAI BUNI JUNIORI
Și în această vară un număr 

destul de mare de juniori se 
vor pregăti în taberele centra
lizate organizate de F.R.F. Vor 
funcționa trei asemenea tabere. 
Prima dintre ele își va începe 
activitatea, cea de la Bistrița 
(12 iulie — 20 august). Ca și în 
anii trecuți, în acest oraș vor 
fi reuniți juniorii din care se 
vor forma nucleele reprezenta
tivelor I și II. în prima parte 
a intervalului de timp afectat 
acestei tabere numărul juniori
lor prezenți va fi de peste 200. 
Spre final — după meciurile de 
trial care vor avea loc — nu
mărul acestor juniori se va re
duce la 90.

ASTAzi este ULTLMA zi cînd 
vă mai puteți procura biletele cu 
numerele dv. preferate la aceas
tă tragere.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 28 IUNIE 1978
Categoria 1 : 2.25 variante

(autoturism Dacia 1300) ; cat. 2 : 
5,50 a 4.145 lei ; cat. 3 : 29,75 a 
766 lei ; cat. 4 : 128 a 178 lei; cat. 
5 : 315,25 a 72 lei ; cat. 6 : 7.765 a 
40 lei ; cat. 7 : 268,75 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4.004 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 238.952
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului TOMESCU 
I ULIU-VIOREL din Iași.

Latul de jucHori cart a «dtu, pentru a doua oară, orațul Rm. Vilcea in prima divizie

Vă prezentăm noile promovate în Divizia A

CHIMIA Rm. VILCEA
ROADELE JOCULUI DESCHIS, PE ATAC

Fotbalul din Rm. Vilcea a 
apărut pe scena primei noastre 
divizii in anul 1974. Dar Chi
mia nu a rezistat șocului și 
după un singur an (in vara hn 
1975) retrograda, coborând din 
dou in eșalonul secund. Dar 
totul va fi luat de la cap eu 
speranțele reîntoarcerii In fa
milia celor mai bune echipe din 
fotbalul nostru. Va trebui însă 
să treacă trei ani ca visul să se 
împlinească. Lepădata, Pintilie, 
Cincă și C. Nitolae (cei ce au 
jucat la Chimia și în 1974) și 
mai noii lor colegi au reușit 
acum frumoasa performanță 
deși debutul in ediția 1977—7S 
a coincis cu înfrângerea de la 
Cîmpulung in fața noii promo
vate, Muscelul. Două conforta
bile victorii acasă însă (6—1 cu 
Prahova și 5—0 cu Șoimii) și, 
mai ales, succesul de la Mediaș 
(3—0 în etapa a 4-a) au în
scris-o pe Chimia printre aspi
rantele la promovare. Pe tere
nul său, echipa din Rm. Vilcea 
avea să realizeze un adevărat 
tur de forță : 17 jocuri, 17 vic
torii, 34 de puncte, golaveraj 
58—9. în zece partide nu a pri
mit gol. La actastă zestre s-au 
adăugat cele opt puncte (cam 
puține, desigur, pentru o aspi
rantă în Divizia A) din depla
sare : victorii la Mediaș, Plo
iești și Giurgiu, egaluri la Tg. 
Jiu și Sinaia, dar golaverajul 
16—29 trădează slăbiciunile din 
defensivă ca și fragilitatea a- 
tacanților cînd joacă în depla-

20 
de 
și 

(tot 
un 

mai

în sfîrșit, la Simeria
15 iulie și 20 august) 
alcătuit dintre cei 
tehnicieni ai eșalonului 

unor

numa-

La Sighișoara (15 iulie— 
august) vor fi prezenți 94 
juniori născuți in anii 1962 
1963............................“
între 
grup 
buni 
speranțelor vor supune 
testări severe pe cei 173 de ju
cători convocați (născuți între 
anii 1964—1965) pînă ce ——" 
rul lor se va reduce la 80.

Din acești aproximativ 500 de 
juniori jucători — cei mai mulți 
dintre ei selecționați după în
cheierea amplei acțiuni „1000 
de speranțe" — vor fi formate 
loturile reprezentative de ju
niori care se vor alinia la star
tul confruntărilor internaționa
le din toamna acestui an.

ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEUL DE LA TIMIȘOA

RA, CIȘTIGAT DE... TIMIȘOARA. 
Turneul internațional de juniori 
de la Timișoara, dotat cu Cupa 
Prietenia, s-a încheiat duminică, 
zi cînd s-au disputat ultimele 
meciuri, încheiate cu următoarele 
rezultate: Timișoara — Subotica 
4—1 (1—1). Miskolc — Kosice 1—6 
(0—0). Pe primul loc s-a clasat 
Timișoara cu 4 puncte, urmată 
de Subotica, Miskolc și Kosice, 
toate cu cîte 3 puncte. Din echipa 
cîștigătoare s-au evidențiat Mi- 
hailovici — golgeterul turneului, 
Ștefanovict și Popa. (C. Crețu, 
coresp.)
• SELECȚII LA CLUBUL VO

INȚA. Pînă la 15 iulie, clubul 
sportiv bucureștean Voința orga
nizează selecții pentru secția sa 
de fotbal. Selecțiile (juniori și 
copii născuți între anii 1962—1966) 
se vor desfășura în zilele de 
marți și joi, între orele 9—11 și 
16—18, pe stadionul Voința din 
șos. Pipera nr. 38. 

sare. Li tur, in lupta cu Meta
lul Plopeni și Dinamo Slatina, 
într-un necontenit schimb la 
trena— clasamentului, Oiimia 
s-a afiat opt etape pe locul 
lntii, pentru ca in retur să nu 
mai cedeze cor.cucerea 17 eta
pe deși in luptă s-a angajat și 
Progresul Vulcan cu care, la un 
moment dat (după etapa a

LOTUL 
portari : 
Schioțu 
fundași :

DE 
Roțca 
(20),

JUCĂTORI : 
(24 de on!), 
Pavel (17) ;

. Lepâdctu (27),
Basne (24), Pintilie (27). lor- 
den (26), Cincâ (26) j 
Mijlocași: Savu (26), G. Stan 
(26), Ca r a bag ea c (24), Vergu
(20) ; înaintași î Teleșpan
(21) , Răducanu (18), C. Ni- 
coloe (24), Stanca (24), Coca 
(26), Negrea 
fost folosiți, 
lanu, Patru și

(19). Au mal 
partial, Nemo- 
Foltea.

Ia egalitate de 
am eiștigat la

30-a), se afla 
puncte. „Cînd
Giurgiu, in etapa a 32-a, atunci 
am fost siguri că ani promovat 
în Divizia A“, ne spunea tînă- 
rul antrenor Marcel Pigulea. 
Venit de doi ani la Vilcea, 
fostul fotbalist fruntaș, absol
vent al I.E.F.S., în prezent an
trenor cu categoria I de califi
care, prin muncă și disciplină, 
prin ambiție și o bună pregăti
re profesională, izbutește per
formanța de a promova în A. 
Este o realizare excelentă, pe 
care mulți nu o vedeau împlini
tă, mai ales că echipa și antre
norul au plecat la drum cu 
cîteva nume necunoscute, cu

DIVIZIA A
Fotbalul este în plină vacanță ! 

Vă propunem — prin intermediul 
datelor statistice — o reactuali
zare a campionatului Diviziei A, 
punctînd principalele aspecte 
desprinse din desfășurarea lui.

• In cele 34 de etape ale edi
ției a 60-a a Diviziei A s-au mar
cat 829 de goluri (611 gazdele, 
218 oaspeții), cu o medie de 24,36 
pe etapă și de 2,70 pe partidă. 
Cea mai productivă etapă a fost 
a 25-a cînd s-au înscris 32 de 
goluri, iar cea mai săracă, a 17-a 
cu numai 14 goluri. Diferența cea 
mai mare dintre golurile mar
cate de gazde și oaspeți, într-o 
etapă, s-a înregistrat în ,,runda" 
a 25-a : 2o (26—€), iar cea mai 
mică în etapa a K-a : 2 (11—5).

• Golurile cu numere de Jalon 
au fost marcate de Dobrin (nr. 
1). Fanici (nr. 100), Kun II (nr. 
200). Marinesen (nr. 300), Cura 
fnr. 400). Iovănescu (nr. 500), 
Helvei (nr. 600), Văetuș (nr. 700) 
și Midoș (nr. 800).

• S-au înregistrat 15 autogoluri, 
care au fost marcate de 14 jucă
tori, deoarece C. Olteanu a ple
cat tare din start (două autogo
luri în primele două etape după 
care, se pare, a aflat că nu se 
acordă titlul de... autogolgeter I

• Pe lista marcatorilor, la în
cheierea ediției a 60_a, figurează 
190 de jucători. Cei mai mulți — 
cîte 13 — aparțin echipelor F.C. 
Argeș, Politehnica Timișoara și 
Corvinul, iar cei mai puțini — 
cîte 8 — formațiilor A.S.A. Tg.
Mureș, C. S. Tirgoviște și F. C. 
Bihor.

• Iată jucătorii care au reușit
să înscria 3 goluri Intr-un meci 
în ediția recent încheiată : D.
Georgescu, M. Răducanu, Zahiu 
și Fanici — de cîte două ori, Să- 
lăjan, Cura și Buduru, cîte o 
dată.

• Clasamentul golgeterilor în 
deplasare : D. Georgescu și Za
hiu 7 goluri. Iordănescu 6, Co- 
tec, Ghergheli, Radu II și Bro- 
șovschi — 5.

patru jucători (Savu, Iordan,' 
Roșea, Stanca) refuzați de către 
Rapid pentru lipsă de perspec- . 
ti vă și, în cazul unora, pentru 
indisciplină, chiar abateri de la , 
viața sportivă. Antrenorul-pe- 
dagog, ajutat de club, a lucrat 
mult cu ei. i-a făcut să înțe
leagă că fără o pregătire co
respunzătoare, fără angajare la 
efort și viață sportivă nu se 
poate face performantă. Și. iată, 
a izbutit. Mai mult, din Stanca 
a făcut golgeterul seriei (22 de 
goluri) ; il urmează Savu (10), 
Coca și G. Nicolae (cite 9). Chi
mia se înscrie printre formații
le cele mai productive din Di
vizia B, la zestrea de goluri 
înscrise (74) contribuind și a- 
părătorii (Cincă 3. Iordan 2, 
Pintilie 3. Lepădatu 1, Basno 
1). Atuurile sale : jocul deschis, 
pe atac, concretizat prin cele 
20 de victorii și doar două re
mize. Echipa de bază a alb- 
albaștrijor (culorile clubului) a 
fost următoarea : Roșea —
Basno, Pintilie, Iordan. Cincă
— G. Stan, Savu, Carabageae
— Răducanu, Coca, Stanca. Iată i 
notele acordate de antrenor, pe 
fiecare compartiment în parte : 
portari 7, apărare 7, mijlocași 
8. atacul 7. Să mai amintim că 
Clubul sportiv Chimia Rm. Vil- ; 
cea dispune de un stadion un- ■ 
de în curind va începe con
strucția unei noi tribune în lo
cul celei de lemn, capacitatea 
urmind să ajungă la 15 000 de 
locuri, care se speră că vor fi 
ocupate în întregime la meciu
rile de Divizia A.

Constantin ALEXE

ÎN CIFRE...
• Cele 18 divizionare A au 

utilizat 382 de jucători, cei mai 
mulți — cîte 24 — au folosit 
F. c. Constanța și Corvinul, iar 
cei mai puțini Jiul : 17.

• Din cei 382 de jucători ru
lați, doar 8 au reușit să evolue
ze în toate cele 3060 de minute 
ale campionatului : Unchiaș, Is- 
pir, Ciupitu, Mehedințu, Cazan, 
Lucaci, Kukîa și Butufei. Deci 7 
fundași centrali și unul lateral. 
Unde sînt mijlocașii și atacanții 2

• Cele mai frecvente scoruri î
l—o de 59 de ori, 2—0 de 45 de 
ori, 2—1 de 38 de ori, 3—1 de 30 
ori... și cele mai frecvente minute 
în care s-au marcat goluri : 70, 
85 și 87 de cîte 19 ori, în timp ce 
în minutul 51 s-au înscris doar 
3 goluri. j

o Din cele 306 partide disputate 
în ediția a 60-a, 227 au revenit 
gazdelor, 57 s-au încheiat la e- 
galitate, iar în 22 victoria a fost 
de partea oaspeților. De remar
cat că în etapele a 10-a și a 25-a, 
gazdele au cucerit toate cele 18 
puncte. Oaspeții și-au luat o re
vanșă, e un fel de a spune, în 
runda a 11-a cînd au acumulat 
7 ^puncte (2 victorii și 3 egaluri).

• în campionatul recent în
cheiat s.au acordat 84 de lovituri 
de la 11 m : 62 transformate, 22 
ratate ; 64 în favoarea gazdelor, 
20 pentru oaspeți ; 71 pentru
fault, 13 ca urmare a infracțiu
nii de henț.

• Iată un clasament al porta
rilor, alcătuit pe baza mediei go
lurilor primite (prin raportarea 
totalului golurilor primite la nu
mărul meciurilor jucate ; au in
trat în calcul doar cei care au 
evoluat în cel puțin 17 partide) : 
1. Coman 0,90 ; 2. Naște 0,92 ; 3. 
Constantin 0,95 ; 4. Moraru 1,00 ; 
5. Ștefan 1,05 ; 6. Bathori I 1,06 ; 
7. Solyom 1,18 ; 8. Cavai 1,19 ; 
9. Răducanu 1,24 ; 10. Speriatu
1,26 ; 11. ștefănescu 1,32 ; 12. lor- 
gulescu 1,34 ; 13. Ursachi 1,40 ;
14. Feher 1.41 ; 15. I. Gabriel 1,44; 
16—17. Windt și Albu 1,W— __



NOI VICTORII ROMANEȘTI 
LA BALCANIADA ATLETILOR JUNIORI

ÎN MARATONUL MUNDIALULUI 78 A ÎNVINS 
TIPUL FOTBALISTULUI DE... CURSĂ LUNGĂ

în ziua a doua a Jocurilor 
Balcanice de atletism pentru 
juniori, care s-au desfășurat la 
Ankara, cinci atleți români 
s-au clasat pe primul loc în 
probele lor : Adrian Micloș 
(800 m). Adrian I’roteasa (înăl
țime). Sorin Tirichiță (greuta
te), Cristina Cojocaru (800 m) 
și Cornelia Moise (lungime).

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 
800 ni : Adrian Micloș 1:52,35, 

' Papagheorghiu (Grecia) 1:53,26 
prăjină : Iancev (Bulgaria) 4.90 
m. Iulian Grumăzescu 4.80 m ; 
200 m : Katsos (Grecia) 21.57 

J ...3. Constantin Ivan 21,63 ;
5 000 m : Zdravkovici (Iugo- 

> slavia) 14:36,78 ; 2 000 m ob
stacole : Sibev (Bulgaria)
5:43,41 ; înălțime : Adrian Pro- 
teasa 2,13 m, Liviu Maftei 2.10 
m : greutate : Sorin Tirichiță 
16,40 m ; triplusalt : Aftinos 

j (Grecia) 16,30 m ; decatlon :
Grozev (Bulgaria) 7 202 p, 
4 x 400 m : Iugoslavia 3:13.33, 
Grecia 3:13.49, România 3:15.50 ; 
FETE : 200 m : Gheorghieva 

UN ANTRENOR ROMÂN 
In patria hocheiului

interviu cu prot. st. loncscn, «re a participat la 
simpozionul antrenorilor dc hochei din Canada șl s E A.

j' Ca în fiecare an, la mijlocul 
lunii iunie (12—15), la Montreal, 
a avut loc, sub patronajul Jui 
National Hockey League (bine- 

j cunoscuta organizație NHL) și 
; a concurentei sale World Hoc
key Association (WHA), tradi
ționalul colocviu al antrenorilor 
de hochei din Canada și S.U.A., 
la care participă, de obicei, și 
tehnicieni din Europa. Cu acest 
prilej s-au pus în discuție nou
tățile tactice și metodice ale 
trecutului sezon și s-a încer
cat prospectarea, prin discuții 
și prin referate interesante, a 
evoluției tehnice și tactice a 
hocheiului. Lesne de înțeles, 
interesul cu care este urmărit 
acest forum tehnic, la care 
anul acesta a luat parte și an
trenorul federal, Ștefan Ionescu.

1 Sosit de peste Ocean, el 
s-a grăbit să ne împărtășească 
impresiile sale in cadrul unui 
scurt interviu.

— Cum vi s-a părut ho- 
f. cheiul canadian Ia el... aca- 
K să 7
r’ — Hocheiul este în Canada 
și, mai ales, în partea de nord 
a S.U.A, cam ce este fotbalul 
în Anglia, dacă vreți o compa
rație. Este cu adevărat impre
sionant numărul mare de prac- 
ticanți ai hocheiului, chiar și 
în timpul verii, de toate vîrste- 
le, incepînd de la 7—8 ani și 
pînă la... „old-boys“.

— Cine a participat la 
F simpozion ?
f — Au fost prezenți cei mai 
mari antrenori ai hocheiului 

[din partea de nord a continen
tului american. Am ascultat 

[referate prezentate de Scotty 
, Bowmann, antrenorul celebrei 
! echipe Montreal Canadicns 
[Hockey Club, de Roger Neil-

„CUPA EUROPEI" 
LA PENTATLON 

MODERN
(Urmare din pag. 1)

nunță candidată serioasă la 
primele locuri ale clasamentu
lui. Diferența mică dintre pri
mele trei clasate și următoarele 
sporește considerabil frumuse
țea luptei din celelalte probe. 
Clasamentele probei de că
lărie : echipe : 1. Selecționai* 
R.S.F.S.R. (U.R.S.S.) 4 200 p.
Olimpia București (România) 
și Legia Varșovia (Polonia) 
ambele cu 4190 p, Slavia So
fia (Bulgaria) 4160 p, Hessis- 
cher Verbandt (R.F.G.) 4 064 p, 
Fiamme d’Oro (Italia) 3 988 p, 
Csepel Budapesta (Ungaria) 
3 924 p, Southern Club (Anglia) 
3 240 p, Wiener Neustadt (Aus
tria) 2 724 p, Panhellinios (Gre
cia) 2130 p; individual: A. Ar
chibald (Anglia) 1100 p 
(1:32.32), O. Bulgakov (U.R.S.S.), 
P. Dourakos (Grecia), N. Clark 
(Anglia) și K. Reder (R.F.G.) 
— toți cu 1 100 p, Iuliu Galo- 
vici (România) 1070 p.

Azi, de la ora 8, la sala Flo- 
reasca, proba de scrimă, spadă. 

(Bulgaria) 23,95, Otilia Somă- 
ncscu 24,08 (record dc junioa
re), Cristina Popescu 24,39 ; 
800 m : Cristina Cojocaru 
2:06,84 — record junioare II, 
Nedelceva (Bulgaria) 2:08,02, 
Mititica Junghiatu 2:08,75 ; 
lungime : Cornelia Moise 6,10 
m, Vinaza (Iugoslavia) 5,95 m, 
pentatlon : Tenkolovska (Bul
garia) 3 924 p, Elena Marinescu 
3 736 p ; suliță : Popova (Bul
garia) 52,54 m, Doina Maxim 
49,32 m ; 4 x 400 m : Iugoslavia 
3:44,89. România 3:45,66. Bulga
ria 3:54,16.

★
Cu prilejul meciului atletic 

feminin Anglia — Bulgaria, 
desfășurat la Londra, intr-o 
serie de probe au participat ca 
invitate și alte atlete de pe 
continent. în proba de 1 500 m. 
Ileana Silai s-a clasat pe locul 
II cu 4:13,8, după Tonka Pe
trova (Bulgaria) 4:13,0, dar 
înaintea altor atlete valoroase : 
Mary Stewart 4:14,34 și Grete 
Waitz (Norvegia) 4:14,95.

sson ce la Toronto Maple 
Leafs, de Daa Farrell de la 
Universitatea din Michigan 
sau de Scotty Moresson. unul 
din principalii conducători al 
NHL. Au fost, de asemenea, 
prezenți antrenori din R. F. 
Germania. Olanda, Belgia și 
alte țâri europene.

— Care aa fast temele 
principale T

— S-a discutat foarte mult 
despre metodica pregătirii, des
pre cele rr.ai bune mijloace de 
menținere in formă, despre ro
lul și importanța igienei spor
tive și despre recuperare. S-au 
proiectat filme extrem de inte
resante despre aplicarea jocu
lui agresiv pe tot terenul, des
pre jocul portarului in afara 
porții și despre alte elemente 
noi de tactică. Vă mărturisesc 
că am învățat enorm de mult 
și că noile cunoștințe acumu
late vor fi puse imediat in 
practică, o dată eu începerea 
pregătirilor de vară ale lotului 
reprezentativ.

— Cum a fost primită 
prima participare a unui 
antrenor român la acest co
locviu ?

— Am fost întimpinat cu 
multă prietenie și înțelegere, 
Mulți tehnicieni s-au interesat 
de hocheiul nostru, de dezvol
tarea lui, bucurindu-sc de pro
gresele făcute de echipa na
țională. Am fost invitat la ma
rile cluburi, am discutat despre 
organizarea lor și despre func
ționarea acestor veritabile „u- 
zine" de hochei. în concluzie, 
am participat la o experiență 
foarte utilă, interesantă din 
multe puncte de vedere, ur- 
mînd să aplicăm in munca 
noastră tot ce este nou și folo
sitor.

5 MINUTE CU

3

...PENTATLONISTUL ENGLEZ A. ARCHIBALD
După desfășurarea primelor două serii ale probei de călărie, so

vieticul O. Bulgakov se afla in fruntea clasamentului individual, cu 
1 100 p șl cu cel mal bun timp (1:38,61). A încercat să-l depășească 
sportivul nostru Iuliu Gaiovia, dar o greșeală copilărească l-a privat 
de locul 1, deși a înscris pe tabela de cronometraj cel mal bun timp 
al concursului (1:31,95) I N-a reușit aceasta nici bucureșteanul Ștefan 
Cozma, pentru că, din nou, a trebuit să plătească tribut.. 
Pentru toți, un element comun : același cal. Coniac

Ceea ce n-au reușit pentatloniștii noștri a 
englezul Andrew Archibald, de la Southern 
dențâ, tot cu calul Coniac I

Pentatlonistul A. Archibald, care deține 
practică pentatlonul modem de aproape un 
datorită valorii sale, s-a aflat in lotul Marii Britanii, deținătoarea 
titlului olimpic la Montreal, printre medaliații campionatelor interna
ționale ale Suediei și Spaniei șl printre fruntașii altor concursuri de 
anvergură. Așadar, o frumoasă carte de vizită.

— Ce impresie v-au făcut cele două zile de concurs I
— In primul rind, aș vrea să reliefez organizarea ireproșabilă, pre

cum și faptul că am dispus de un material cabalin excelent De ase
menea, trebuie să subliniez deosebita ospitalitate românească, dato
rită căreia ne simțim foarte bine.

— Care sint sportivii care v-au plăcut mai mult pină acum î
— Desigur, sintem abia la începutul concursului, însâ, cu toate aces

tea, am putut vedea fa lucru cîțiva pentatlonlștl cu recunoscută va
loare. Dintre aceștia, Bulgakov, Spirlea, Rotkiewicz și Maracsko, chiar 
dacă unii nu au înregistrat deocamdată punctaje maxime, se arată a 
fi într-o bună formă și vor aduce puncte prețioase pentru echipele 
lor.

— Cine credeți că va cîștîga această ediție a „Cupei Europei* î
— Totdeauna, în lupta pentru medalii s-au aflat constant formațiile 

din U.R.S.S., Polonia și Ungaria și desigur gazdele, echipa României. 
Deocamdată însă nici una din echipe nu șî-a putut arăta adevăratele 
valori, așa că orice pronostic este pentru moment dificil.

Mîlne urmează o nouă probă : scrima. Un nou „asalt** spre mult 
Invidiatul trofeu.

Emanuel FANTANEANUg Eitrunuvi g.

Cu ce altceva decît cu un 
mic maraton poate fi asemuit 
un turneu final de campionat 
mondial, întrecere in care, de 
pildă, patru din 16 echipe — fi
nalistele și cele care-și dispu
tă locurile 3—4 — susțin nu 
mai puțin de 7 partide în apro
ximativ 3 săptămîni? Un ade
vărat tur de forță deci pentru 
competitoare și îndeosebi pen
tru reprezentativele Argentinei, 
Olandei, Braziliei și Italiei 
care, între meciuri, au benefi
ciat, în medie, doar de 3 zile de 
odihnă.

Cum subliniam și pe par
cursul „Mundialului*, comparind 
cu ceea ce am văzut din 1966 
încoace, la ediția argentiniană 
n-au fost super-echipe. Nici de 
talia Angliei și R.F. Germaniei, 
care și-au disputat finala 
World-Cup-ului, nici de re
putația protagonistelor Welt- 
meisterschaftului, și cu atit mai 
puțin de nivelul Braziliei care 
în Mexic s-a plimbat, literal
mente, de la start la sosire. Au 
fost totuși patru formații (cele 
enumerate la început) cu un 
potențial remarcabil, de forțe 
sensibil egale deși cu un profil 
diferit.

Fidele școlii europene. Italia 
și Olanda ni s-au părut mai 
complete, acordind ca de obicei 
un plus de atenție factorului 
tactic, in timp ce sud-america- 
nele Argentina și Brazilia, ia 
continuare necocfornriste. s-au 
distins din nou prin rafinament 
tehnic și prin ingeniozitate; di
ferența intre formația lui Cesar 
Menotti și aceea a lui Claudia 
Coutinhe a constat in tempoul 
de joc, mult mai viu și mai 
susținut in acțiunile ofensive 
ale argentinienilor.

Ce anume le-a departajat, ta 
cele din urmă, in clasamentul 
întrecerii pe aceste patru prota
goniste ale „Mundialului", cu

ATLETA GINA PAHAIT
ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA

FRAGA, 3 (Agerpres). — 
Proba de săritură ta hm gin» 
din cadrul concursului interna
țional de atletism de la Praga 
a fost ciștigată de atleta ro
mâncă Gina Panait. cu rezul
tatul de 6,42 m. urmată de 
Nygrynova (Cehoslovacia) 6,48 
m și Lehmann (R.D.G.) 6.25 m. 
La aruncarea discului Argen
tina Menis s-a situat pe locul 
II cu 61,22 m.

NOU RECORD MONDIAL LA ÎNOT
La Berlin, în cadrul campio

natelor de natație ale R D. Ger
mane, cunoscuta înotătoare Bar
bara Krause a stabilit un nou 
record mondial in proba de 200 
m liber, cu timpul de 1:59,04. 
Vechiul record era de 1:59,26 și 
aparținea compatrioatei sale 
Kornelia Ender.

fost însă posibil 
Club Londra. Și, 

grabei.

pentru 
coinci-

deocamdată Intiletatea, 
deceniu, timp in care. 

g

un potențial global aproape a- 
semănător, după cum rezultă și 
din următoarele rezultate: Ita
lia — Argentina 1—0 (în 
optimi); Olanda — Italia 2—1 
(în semifinale); Argentina — 
Brazilia 0—0 (în semifinale); 
Brazilia — Italia 2—1 (în parti
da pentru locurile 3—4) și Ar
gentina — Olanda 3—1 (în fi
nală)?

A decis, finalmente, REZIS
TENȚA SPECIFICĂ JOCULUI 
DE FOTBAL (atuul major, în 
oricare întrecere echilibrată, de 
durata unui turneu final, unui 
mic maraton cum am denumit 
din capul locului „Mundialul" 
argentinian) obținut prin pre
gătire temeinică la toate cele
lalte capitole: ABILITATE, VI
TEZA ȘI FORȚA. Să argumen
tăm, firește, tot cu exemple 
concrete: Brazilia n-a forțat, în 
genere, nota; nici la început, 
cind tatonarea era admisă, nici 
după aceea cind a fost necesar. 
Faptul că n-a pierdut nici un 
meci nu poate onora pe o mul
tiplă campioană a lumii. Italia 
a pornit foarte bine în această 
competiție, instalîndu-se in 
frunte, la sfîrșitul optimilor, în 
seria ei. Dar se pare că tem
poul adoptat de azzurri n-a fost 
pe măsura resurselor. Altfel 
cum să ne explicăm repetatele 
ei prăbușiri, de trei ori la rind 
in cea de-a doua repriză: cu 
R.F Germania, cu Olanda și 
cu Brazilia?

Olanda, a vrut sau nu, a do
zat mai rational, dindu-și dru
mul abia din semifinale. Un 
dozaj riscant (întrucât puțin a 
lipsit să rateze calificarea), dar 
care, în continuare, avea să o

TURNEUL DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

de nici o altă jucătoare din 
România la tradiționala între
cere. Viitoarea sa adversară va 
fi australianca Evonne Goola- 
gong, una dintre cele mai valo
roase jucătoare din lume si a
5- a favorită a probei.

Alte rezultate din proba de 
simplu femei : Evert — Reid
6— X 6—4 ; Navratilova — Aus
tin 5—1. fr-3 ; King — Barker 
6—X 6—3 ; Jausovee — Turn
bull 8—8, 4—8. 6—3 ; Goolagong 
— Marsikova 6—X 6—1; Kru
ger — Fromholtz 4—6. 6—4, 
6—3 ; Wade — Gerulaitis 7—5, 
6—4.

Ia „optimile* probei mascu
line Hie Năstase l-a învins in 
patru seturi eu 2—6, 6—1, 6—2, 
6—3, pe americanul Roscoe Tan
ner. la capătul unei partide de 
mare spectacol, aplaudată la sce
nă deschisă de public. Comen
tatorul agenției „Renter" apre
ciază că a fost cea mai bună 
partidă jucată de Năstase, in 
actualul sezon. In sferturile de 
finală, jucătorul român fi va 
intilni pe olandezul Tom Ok- 
ker.

S A ÎNCHEIAT „TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL MASCULIN
BELGRAD, 3 (Agerpres). — 

în ultima zi a competiției 
masculine de handbal pentru 
„Trofeul Iugoslavia*, selecțio
nata României a învins cu 
26—22 (14—9) formația Poloniei. 
Golurile echipei române au 
fost înscrise de Durău (7), 
Stingă (6), M. Voinea (4), Bo- 
roș, Orosz și Cheli (cite 3).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Marele Premiu al 

Franței* (formula I), desfășurat 
pe circuitul de la Le Castellet, a 
fost ctștigat de americanul Mario 
Andretti (pe „Lotus"), care a 
realizat o medie orară de 190,081 
km — nou record al probei — 
fiind urmat de suedezul Ronnle 
Peterson („Lotus") șl englezul 
James Hunt („McLaren"). în cla
samentul C.M. continuă să con
ducă Mario Andretti — 45 p, ur
mat de Ronnie Peterson — 36 p 
șl Niki Lauda — 25 p. a „Raliul 
Tatra" s-a încheiat la Mlada Bo
leslav cu victoria echipajului ce
hoslovac Jlri Sedvy — Jirl Ja- 
necek, pe o mașină „Skoda 130
— R.S.".

BASCHET ■ în competiția In
ternațională feminină de la To
kio, reprezentativa U.R.S.S. a 
învins formația S.U.A. cu 61—50 
(53—27), avtn'd-o ca principală 
realizatoare pe Uliana Semionova
— 25 p. Intr-un alt joc, selecțio
nata R. P. Chineze a întrecut cu 
scorul de 61—56 (37—30) echipa
Japoniei. a La Madrid, intr-un 
med demonstrativ (masculin), 
Real Madrid a întrecut cu 119—102 
(56—52) o selecționată europeană. 

ajute, ea salvindu-se de regulă 
în finaluri de meciuri cind s-a 
arătat proaspătă: a egalat pe 
R.F. Germania în minutul 83, a 
învins pe Italia în minutul 75, 
în sfîrșit, cu Argentina, a resta
bilit echilibrul pe tabela de 
scor în minutul 81. (Desigur, 
poate că dacă Rensenbrink 
n-ar fi ratat în penultimul mi
nut al partidei, cu totul altul 
ar fi fost deznodământul. Numai 
că un meci, cum a fost finala 
..Mundialului*, nu stă într-o 
fază; ocazii au fost și de partea 
echipei argentiniene și înainte, 
și după 1—0).

Epuizată în prelungiri, repre
zentativa Olandei n-a mai ținut 
piept unei formații dezlănțuite, 
mai REZISTENTA ca ea. A- 
tunci. în cea de-a treia fulmi
nantă repriză, echipa Olandei a 
VRUT să rămînă același parte
ner tenace, dar n-a mai PUTUT. 
Sosise momentul critic în care, 
văzind cu ochii, forțele 11-lui 
olandez scădeau. Și cind Kem
pes a marcat golul 2 pentru 
echipa sa, căderea fizică a an
trenat, în tabăra oaspeților, 
după sine și prăbușirea psihică, 
Bertoni înscriind spre final în 
poarta unui adversar vlăguit, 
resemnat.

Titlul suprem revenise echi
pei cel mai bine armată, în sta
re să facă față pină la sfîrșit 
„micului maraton*. Cu unele fi
suri, este drept, pe parcurs, dar 
cu o rar întilnită poftă de ofen
sivă, evidentă în absolut toate 
meciurile. Echipa învingătoare 
nu avea nimic din sfîrșeala sol
datului grec, de la Maraton— ț

Gheorghe NICOLAESCU 1

DE LA WIMBLEDON
în alte partide : Mayer — Fi- 

bak 6-4. 6—2, 6—8, 1—6. 7—5; 
Gerulaitis — Pfister 6—3, 3—6, 
6—2. 6—3 ; Gottfried — Tim 
Gullikson 6—2, 6—4, 6—2 ; Con- 
nnors — Alexander 6—2, 6—2, 
6—4 c Okker — Leonard 6—1, 
9—8, 6—1 ; Borg — Masters 
6—2. 6—4, 8—6 ; Ramirez —
Newcombe 6—2, 9—8, 6—3.

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA TAPOLCA

După desfășurarea a două 
runde, in turneul internațional 
feminin de șah de la Tapolca 
(Ungaria), conduce Brusztman 
(Polonia), cu 2 puncte, urmată 
de Maria Pogorevici (Româ
nia). Klimova (Cehoslovacia) și 
Kuruczuy (Ungaria) — cite 1*A 
puncte etc. Iu prima rundă, 
maestra româncă Maria Pogo
revici a remizat cu Keller 
(R. D. Germană), iar în cea 
de-a doua a învins-o pe Bea
trix Kovacs (Ungaria).

Alte rezultate : Elveția — 
Ungaria 22—21 (14—11), U.R.S.S. 
— Iugoslavia 16—14 (8—8).

Clasament final : 1. Iugo
slavia — 8 p. X U.R.S.S. — 7p. 
X Elveția — 6 p. 4. Polonia — 
4 p. 5. România — 4 p. 6. Un
garia — 1 p.

Coșgeterul formației Învingătoare 
a fost Brabander (27 p), iar din 
selecționată s-au evidențiat iu
goslavii Dalipagid și Dellbasld, 
care au înscris 16 p și, respectiv, 
H P-

CICLISM • Etapa a 3-a a Tu
rului Franței (Saint Amand lea 
Eaux — St. Germain en Laye, 
243,506 km) a revenit rutierului 
vest-german Klaus-Peter Thalef 
ta 7h 25:42. Sosit pe locul doi. 
In același timp cu învingătorul, 
francezul Jacques Bossis a trecut 
pe primul loc in clasamentul ge
neral, fiind urmat la 20 sec de 
Thaler.

FOTBAL • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde ta 
R. p. Chineză, echipa portugheză 
Sporting Lisabona a susținut un 
med amical cu selecționata ora
șului Pekin, încheiat la egalitate: 
0—0.

VOLEI • Partidele disputate ta 
ultima zl a turneului' internatio
nal feminin de la Lodz s.au În
cheiat cu următoarele rezultate 1 
Cehoslovada — Polonia (A) 3—1; 
R.S.F.S. Rusă — Selecționata se
cundă a Românid 2—1 (15, 6.
—9, 6). Competiția a fost cîști- 
gată de echipa Cehoslovaciei.
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