
De vineri, la piscina Dinamo

CAMPIONATELE NATIONALE DE INOT 
SUB EGIDA „DACIADEI"

in obiectiv comun pentru 
tinerele noastre Înotătoare: 
confirmarea performan
țelor din bazin scurt

Sfîrșitul acestei săptămîni 
marchează o adevărată sărbă
toare a natației românești : 
pentru prima oară campiona
tele celor mai buni înotători 
români se vor desfășura sub 
egida marii competiții naționa
le „Daciada".

Deși programate in plină pe
rioadă pregătitoare a marilor 
concursuri din acest sezon — 
Campionatele mondiale din 
Berlinul Occidental, campionatele 
europene de juniori de la Flo
rența și Balcaniada de la Kraaj 
(Iugoslavia) — Întrecerile sus
cită un deosebit interes nu nu
mai prin disputele frumoase 
care se pot întrezări in ma
joritatea celor 29 de probe ofi
ciale. dar și prin tenacitatea cu 
care Îndeosebi campioanele 
tării vor lupta, ca de obicei, 
pentru corectarea vechilor ci
fre din tabelele de recorduri.

Citeva participări ale sporti
velor noastre fruntașe la o se
rie de mari concursuri inter
naționale, încheiate cu rezulta
te mai mult decît onorabile, ne 
semnalează progresul cert al 
cîtorva dintre cele care candi
dează — de vineri și pinâ du
minică. Ia bazinul Dinamo din 
Capitală — la primele titluri 
de campioane ale „Daciadei". 
Astfel, Carmen Bunaciu, prima 
înotătoare din România care 
reușește să termine învingătoa
re în două probe ale tradițio
nalului concurs „Trofeul celor 
7 coline“, realizează — încă din 
luna iunie — timpi foarte apro- 
piați (65.39 —100 m spate și 
2:19.57 — 200 m spate) de re
cordurile sale. La primul său 
concurs internațional alături 
de senioare, tînăra noastră re-

La capătul uniri pasionant „duel nautic*'

DINAMO ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ
PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE

„Săptămîna" caiacului și ca- 
noei a oferit ieri, la Snagov, 
un prim spectacol sportiv de 
mare atracție cu prilejul fina
lelor campionatului republican 
pe echipe. Cunoscuta rivalitate 
sportivă între Dinamo și Stea
ua, cluburi care grupează pe 
cei mai buni caiaciști și cano- 
iști din țară, echilibrul valoric 
dintre cele două loturi anun
țau o luptă interesantă, în care 
era greu de ales un favorit, 
anticipindu-se, chiar, că învin- 
gâtoarea va fi cunoscută abia

liîlNE ÎNCEPE
„REGATA SNA60V“ 
LA CAIAC-CANOE
De mîine. pină sîmbătă di

mineața, la Snagov se vor des
fășura întrecerile tradiționalului 
concurs internațional de caiac- 
canoe „Regata Snagov". La e- 
diția din atest an și-au anun
țat participarea caiaciști și ca- 
noiști din Australia, Bulgaria, 
R. D. Germană, Ungaria și 
U.R.S.S. (R. S. S. Ucraineană). 
Din rîndurile oaspeților se de
tașează sportivii din R. B. Ger
mană, veniți cu cea mai pu
ternică garnitură, în frunte cu 
Rudiger Helm, campion olimpic 
la caiac simplu 1 000 m. Dele
gația sportivilor sovietici are în 
frunte pe renumitul caiacist 
Aleksandr Saparenko, multiplu 
campion olimpic și mondial.

Caiacul și canoea româneas
că vor fi reprezentate de tot 
ce au mai bun la această oră. 
t,Regata Snagov", ultimul mare 
concurs dinaintea campionate
lor mondiale, constituie crite
riul de selecție în vederea lo
tului care va reprezenta țara 
noastră în marea competiție 
de la Ada Ciganlija.

Joi sînt programate seriile și 
recalificările, vineri vor avea 
loc finalele curselor de 500 și 
1000 m, iar .sîmbătă dimineața 
probele de fond.

Camelia Hoțescu. principala fa
vorită a probelor de bras la 

prima ediție a „Daciadei" 
Foto : D. NEAGU

cordma.-.ă Irincl Pănulescu și-a 
îmbogățit palmaresul cu alte 
două succese (și. nici nu se 
putea altfel, cu două recor
duri) la „Turneul națiunilor* 
de la Linz. O altă talentată 
înotătoare, practic necunoscută 
publicului din jurul piscinelor 
pină în această primăvară. Ma
riana Parasehiv, a ciștigat și 
ea. la primul său concurs in
ternațional (Premiul Slovaciei), 
o cursă de 200 m mixt in 
2:27.3. Sint numai cîteva sem
ne deosebit de îmbucurătoare 
care anunță, mai ales in ceea 
ce privește probele feminine, 
un concurs cel puțin tot atît 
de spectaculos ca acela din 
primăvară de la Hunedoara. 
Dealtfel, fără excepție. toate 
campioanele și recordmanele 
noastre vor urca pe blocstar- 
turi cu un obiectiv comun : 
confirmarea performanțelor rea
lizate în bazin scurt, singurul 
care le poate oferi un bilet 
pentru „mondiale". (a.v.).

după încheierea ultimei curse, 
a 13-a.

Concursul s-a situat pe de-a- 
ntregul la Înălțimea așteptări
lor : toate finalele au fost dis
putate de principalii preopi- 
nenți pină la ultima picătură 
de energie, sosirile au fost, în 
marea majoritate, strînse, iar în 
două probe a fost nevoie, pen
tru departajarea primelor echi
paje, de consultarea videomag- 
netofonului. Cursele respective 
— C2 — 500 m și K 1 — 1000 
m —. încheiate, ambele, cu vic
torii la „limită" ale dinamoviș- 
tilor au decis, în cele din ur
mă, cîștigătoarea finală. în 
prima, Gherasim Munteanu și 
tînărul Simion Ismailciuc, por
niți cu șansa a doua, i-au in- 
trecut într-un finiș furibund pe 
consacrații frați Toma și 
Gheorghe Simiono.v, în a doua 
Vasile Dîba și Ion Birlâdeanu 
au mers „cap la cap“ toată 
cursa, au terminat aproape „pe 
linie", barca dublului campion

Azi, județul Neamț: „PENTRU A AVEA TINERI SĂNĂTOȘI, 
il DEPRINDEM CU SPORTUL ÎNCĂ DIN GRĂDINIȚĂ"

Dezvoltîndu-se din punct de 
vedere economico-social în rit
mul impetuos al întregii țări, 
județul Neamț a înregistrat în
semnate progrese și în afirma
rea sa pe plan sportiv.

Discuția noastră cu tovarășul 
Constantin Nicodim, șef de 
secție la Comitetul județean 
Neamț al P.C.R., președintele 
C.J.E.F.S., ne-a oferit prilejul 
să aflăm detalii in legătură cu 
modul cum sînt realizate, în 
acest județ, obiectivele reieșite 
din Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive.

— După cum se știe, mișcarea 
sportivă din țara noastră se 
dezvoltă, în ultima vreme, sub 
impulsul marii competiții națio
nale „Daciada". Cum se mate
rializează acest lucru în Jude
țul dumneavoastră î

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT1
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„Cupa Europei" la pentatlon modern

SCRIMA A SCHIMBAT LIDERII
0 In clasamente conduc acum O. Bulgakov (U.R.S.S.) ți Csepel Budapesta © Azi, 

douâ probe: tirul (dimineața) și înotul (după-amiaza)
Orice s-ar spune, scrima ră- 

mîne una din marile încercări 
ale pentatloniștilor. pentru că 
nu e deloc ușor să reziști — 
psihic și fizic — aproape 10 
ore neîntrerupte, perioadă in 
care trebuie să susții nume
roase asalturi. Așa a fost și 
ieri, în cea de a 3-a zi a în
trecerilor din cadrul .Cupei Eu
ropei", găzduită de capitala 
patriei noastre : concursul a 
început la ora 8 dimineața ri 
s-a încheiat la cursul după- 
amiezii. aproape de ora 13 ! 
Spre deosebire de tir. înot sau 
cros, probe in care concurentul 
iși măsoară valoarea prin el în
suși. in scrimă punctele se »- 
cumulează de la adversarii 
direcți, intr-o luptă dirză.

Un public de data aceasta 
mai redus a urmărit totuși cu 
interes disputa pentru intîie- 
tate dintre formațiile care por
neau cu cele mai mari șanse 
Ia locurile fruntașe : selecțio
nata R.S.F.S.R., Csepel Buda
pesta, Slavia Sofia. Olimpia 
București sau Legia Varșovia. 
Campioana Ungariei avea să se 
impună, pină la urmă, cu cele 
7 victorii obținute și, mai ales, 
gratie scorurilor mai nete cu 
care a cîștigat în fata unora 
dintre adversare. Astfel, pen- 

mondial părînd, parcă. mai 
lungă cu un... virf.

Dinamo cîștigă, în cele din 
urmă, cu 7—6 acest pasionant 
duel și iși păstrează titlul de 
campioană, in fața unui adver
sar la fel de merituos.

Rezultate tehnice : K 1 F : Ma
ria Cozma (Dinamo) 1:58,3, Des- 
pina Slmionov (Steaua) 2:04.3. 
Florica Ocunschi (C.S.M. Delta 
Tulcea) 2:0«,3 ; K 2 F : steaua 
(Agafia Orlov — Nasiasla Nichi- 
tov) 1:46,0, Dinamo (Nastasia
Buri — Tatiana Vanghelie) 1 
Clubul Nautic A.S.E. (Victoria
Burtea — Carmen Woitek) 1:52.5 ; 
K 4 F : Steaua (Adriana Mibala 
— Maria Nicolae — Amfisa A- 
vram — Marla Avram) 1:39,3, 
Dmamo (Maria Nlchiforov — 
Marioara Voicu — Floarea
Petrușel — Tecla Drăean)
1:42,3, C. S. Școlar 2 Con
stanța (Gabriela Onișcu — Tecla 
Borcănea — Anișoara Zavelcă —

Vladimir MORARU 
Adrian VASIUU

(Continuare în pag. 2—3)

— Concepută ca o mare ac
țiune, cu profunde implicații 
patriotice și sociale, competiția 
sportivă națională „Daciada* a 
marcat și în județul Neamț o 

<w_ î» JWJtm m i r-*'. zi r-zrewte== 
acțiune priorita^n îndeplinirea Programului 

de dezvoltare a mișcării noastre sportive

trecere la o nouă calitate în 
activitatea sportivă. Beneficiul 
nostru cel mai mare este ace
la că tinerii, ceilalți oameni ai 

muncii au început să-și schim
be concepția despre sport, vă- 
zînd în această activitate nu 
numai un prilej de destindere 

tatloniștii unguri au dispus cu 
16—0 (scor record) de cei de la 
Wiener Neustadt (Austria), cu 
11—5 de Legia Varșovia, cu 
13—3 de campioana Angliei și 
cu 12—4 de campioana Italiei. 
Omogenitatea formației ungare 
se reflectă, dealtfel, și in cla
samentul individual al acestei 
probe. T. Maracsko. L. Dobi. 
și A. Deri aflindu-se pe locurile 
4—C la scrimă. Confirmi r.d clasa 
lor binecunoscută, sportivii so
vietici s-au situat pe locul 2.

Ciștigătorul probei de scrimă, Nikolai Nikolov (Slavia Sofia), i* 
dreapta, in plin asalt Foto : I. MIHAICĂ

iar pentru locul 3 campioanele 
Bulgariei, Poloniei și României 
s-au angajat într-o frumoasă 
dispută sportivă, cîștigată de 
pentatloniștii bulgari.

Echipa Olimpia București a 
înregistrat un bilanț general fa
vorabil, repurtind șase victorii.

După Balcaniada de la Ankara

SUCCESELE TALERfȘTILOR - UN PUNCT DE PLECARfi 
PENTilU 01 AElEIMĂni INTERNATIONALE

S-a întors in tară delegația 
trăgătorilor români care au 
participat la Balcaniada de ta
lere de la Ankara. După cum 
se știe. reprezentanții tării 
noastre au avut o comportare 
remarcabilă, reușind să cuce
rească 3 titluri de campioni 
balcanici in proba de talere a- 
runcate din turn, prin Ion Io
nică, la seniori. Constantin Ps- 
raschiv, la juniori, și prin 
echipa de seniori. Pentru a a- 
fla amănunte asupra evoluției 
taleriștilor la Ankara, ne-am a- 
dresat, ieri, antrenorului fede

și de petrecere plăcută a timpu
lui liber, ci mult mai mult: 
posibilitatea ca. practicind or
ganizat exercițiile fizice, să-și 
fortifice sănătatea, să-și intă- 

rească puterea de muncă pusă 
In slujba construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te.
, — Spuneați că „Daciada" a 
marcat trecerea la o calitate 
nouă în activitatea sportivă. 
Se poate vorbi, în acest con

I Miercuri 5 iulie 1978
■aia i nu i I

între care și la cîștigătoarea 
întrecerii. Csepel Budapesta, de 
care a dispus cu 9—7. Cele trei 
înfrângeri suferite (la cam
pioanele Angliei. Poloniei și 
U.RJ5-S). ca și scorurile strînse 
din meciurile cîștigate au făcut 
ca bilanțul celor patru pentat- 
loniști români să fie doar mul
țumitor și nu bun sau foarte 
bun. cum ar fi fost posibil. Cla
samente scrimă : individual — 
N. Nikolev (Bulg.) 29 v — 1 054 
p M. Ba’an (Pol.) si O. Bul- 

gakov (U.R.S.S.) 28 v — 1 028p,’ 
T. Maracsko 27 v — 1000 p,
L. Dobi și A. Deri 26 v — 972 
p (toți (Ungaria) ; echipe 1

Constantin MACOV3

(Continuare în pag. 2—3)

ral Gheorghe Florescu. • Spe
cialiștii skeet-ului românesc 
s-au comportat la înălțime I 
Ion Ionică este într-o puterni
că revenire de formă după un 
an de eclipsă ; Bogdan Mari
nescu (locul 3) continuă să fi* 
un talerist valoros, constant 
serios ; Îmbucurător este și 
faptul că tinerii C. Paraschbr 
(Petrolul Ploiești, antrenor: L 
Iordache) și L Toman (Vlnăto-

Rodu T1MOFTE

(Continuare in pag. S 4-a)

text. de faptul ei marea com
petiție națională a contribuit 
la dobindirea de către oamenii 
muncii a deprinderii de practi
care sistematică a cxercitiHor 
fizice ?

— Pentru a nu ne pierde în 
considerații generale, voi porni 
de la fapte concrete: pentru 
ca atunci clnd intră in școala, 
generală copilul să fie pose-r 
sorul unor deprinderi de miș
care deja formate, am început 
o vastă campanie de introduce
re a practicării exercițiilor fi
zice in grădinițele de copflL 
Astfel, pină in momentul da 
față au fost inițiate acțiuni mo
del — urmate de stabilirea.

Ion GAVR1LESCU '

„ (Continuare in pag, 2—3) jd



I ÎNTlLNIRI ECHILIBRATE, DAR SI... 0-36•»
ECHIPA

SPORTU1 DE PERFORMANJĂ VĂ AȘTEAPTĂ! | IN „CUPA F. R. BOX" PENTRU JUNIORI

A început ampla acțiune de selecție organizată in cadrul „Daciadei" |

De kmi s-a dat startul, in întreaga țară, primei etape a 
amplei acțiuni menită să contribuie ia depistarea ți la 
imediata valorificare a tinerelor ți tinerilor cu talie înaltă. 

Rezultatele perseverentei căutări, firește, nu vor intirzia să apară, 
fină atunci, oferim cititorilor cîteva detalii organizatorice, ele
mentele debutului de acțiune 
filar cîtarva dintre federațiile 
paruel

la București și opiniile reprezentau- 
cele mai interesate in reușita cani

£\\\\\\\\X)

CONDiTH MINIMALE' 
de Înălțime,

LA PRIMA ETAFĂ:

I
I

C. M. B. E. F. S ■ A DAT STARTUL !
• Primele investigații ale comisiilor pe sectoare $

după declanșarea aces- 
acțiunl de selecție, ac- 
Consiliului municipal 
pentru educație fizică 

au trecut la aplicarea 
ce se impun. După

Imediat 
tei mari 
fivlștil 
București 
*1 sport 
mâsurilor _____ ________ ______ __
Cum ne-a informat tovarășul Ion 
Nae, secretar al C.M.B.E.F.S., a 
avut loc o ședință operativă de 
lucru cu activiștii de resort din 
toate sectoarele Capitalei, In 
cursul căreia au fost prelucrate 
jnstractiunile pentru ducerea la 
îndeplinire a importantei campa
nii de depistare a fetelor și bă
ieților eu talie mare și gabarit 
corespunzător practicării unor 
ramuri sportive ce solicită strin
gent prezența unor asemenea e- 
lemente.

In fiecare sector a fost alcă
tuită o comisie, din care fac 
parte : un profesor de educație 
fizică (sau un antrenor) și cite 
un reprezentant al U.T.C. și al 
Inspectoratului școlar. Aceste or
ganisme au început, chiar de 
faini, primele investigații în ca
drul unităților școlare șl al În
treprinderilor în care ponderea 
oamenilor muncii o constituie ti-

neretuL Deci, se poate spune că 
București startul acțiunii a 

pri- 
mai

In 
fost dat și sînt speranțe ca 
mele rezultate să apară cit 
cu rînd.

Dealtfel, după cum ne-a 
secretarul C.M.B.E.F.S., In 
care sector al Capitalei a 
repartizat cite un activist 
să dirijeze această importantă 
acțiune inițiată de Comisia cen
trală de organizare a competiți
ei sportive naționale .Daciada". 
Astfel, profesorii au fost repar
tizați : în sectoarele 1 — Leo
nard Sciglie, 2 — Victor Vardela, 
3 — Mihai Vîlceanu, 4 — Ion 

Trandafir, 5 — Ilie Niculescu, 6 
— Marian Ncdelescu, 7 — Aurel 
Dobincă, 8 — Dumitru Calomfir.

Afișele care popularizează a- 
ceastă acțiune fără precedent în 
selecția tinerilor celor mai inalțl 
și mai voinici — băieți și fete 
între ' ‘ 
zesc 
țiilor 
țiul.

Nu 
tăm 
coperiri.

• La vîrsta de 16—17
ani (născu ți in 1961 și 
1962), băieții - 1,85 m ji g 
fetele — 1,75 m. g

• La vîrsta de 13—20 g
ani (nâscuți in 1958. 1959 g 
și 1960), băieții — 1,90 m g 
și fetele — 1,80 m. g

• La vîrsta de 21—22 g 
ani (născu ți in 1956 și g 
1957) ; băieții — 1,95 m și g 
fetele — 1,85 m.

I
I

„Cupa F. R. Box“, competiție 
rezervată selecționatelor județene 
de juniori, a debutat la sfîrșitul 
săptămînii trecute, cînd a fost 
programat turul primei etape a 
întrecerilor. Multe dintre partidele 
disputate au oferit un bun spec
tacol pugilistic, în cursul căruia 
tinerii sportivi și-au probat atît 
dîrzenia și curajul, cit și cunoș
tințele tehnice.

Din nefericire însă au fost și 
cazuri în care antrenorii și spor
tivii au privit cu lipsă de serio
zitate întrecerea chiar de la de
butul ei. Cițiva dintre antrenori, 
Ce că nu au citit cu atenție re
gulamentul competiției, fie că 
nu au găsit într-un județ 
întreg boxeri suficienți pentru al
cătuirea echipei, au prezentat la

1

I
Io concursurile de dirt-track

întrecere formații incomplete, 
sub numărul (10) admis de regu
lament, cedînd astfel toate punc
tele, galele respective 
mîndu-se din oficiale 1 
Așa s-a întâmplat cu i 
județului Hunedoara 
teren propriu (!) cu 
cu selecționata Timiș 
pe teren propriu, cu 
cu 0—36 a pierdut și județul 
hedinți în fața selecționatei 
(în deplasare) datorită 
că 4 • ’ -
ta tea.
toare !) deplasare pentru a încasa 
un 36—0 !

Alte ' ““ ‘ “
13—33 ;
Tulcea ou—io , 
Galați 24—23 ;
19—27 ; ~ ■
Neamț 
ramureș — Mureș 29—18 ;
hova — Caraș Severin 
Sîmbătă și duminică va avea loc 
returul acestei prime etape.

: transfor- 
în amicale, 
selecționata 
(0—36, 
Argeș) 

(0—36, 
Alba).

pe 
și 

tot 
Tot 
Me- 
Iași 

faptului 
„titulari41 au depășit greu- 
Frumoasă (dar și costisi-

rezultate î Sălaj — Dolj 
Municipiul București — 

30—16 ; Vrancea — BuzăTT — 
__ ; Ilfov — BrăiLa 

Cluj — Brașov 31—16 ; 
— Satu Mare 29—17 ; Ma- 

- Mureș 29—18 ; Pra- 
Caraș Severin 25—21.

din U.R.S.S.

CE E BASCHETUL
Prin specificul său, basche

tul solicită, aproape în exclu
sivitate, tineri cu talie înaltă și 
chiar „giganți" care pentru e- 
ehîpelc (selecționate și de club) 
din tara noastră reprezintă o 
problemă nerezolvată de multă 
vreme, deși federația de spe
cialitate a luat uneori măsuri 
de redresare a situației. De a- 
eeea, apreciem că acțiunea Co
misiei centrale de organizare a 
competiției sportive naționale 
i^aciada* constituie premisa 
Creării unei baze mai largi de 
Selecție, apreciere subliniată de 
prof. Gabriel Popescu, secretarul 
F.R. Baschet, căruia i-am so
licitat opinia :

„Acțiunea constituie un spri
jin solid acordat eforturilor 
depuse de federație în direcția 
depistării elementelor cu talie 
înaltă și cu gabarit, absolut ne
cesare pentru obținerea perfor
manțelor de nivel ridicat în 
marile competiții internaționa
le. Necesitatea găsirii și pregă
tirii acestor tineri a devenit 
de-a dreptul stringentă, fapt 
dezvăluit de handicapul supor
tat de reprezentativele de bas
chet ale României 
iile Internaționale,

în întrece- 
la toate ni-

TINERI CU
ÎNALTĂ

TALIE

informa{ii 
și înscrieri, adresa- 
ți-vă Ia asociațiile 
și cluburile sportive.

Pentru

16 și 22 de ani 
sediile cluburilor 
sportive din tot

spus 
fie- 
fost 
care

JfoWWWA I SPORTIVII NOȘTRI - PRIMIRI

ATLETISMUL DE MIINE
APARȚINE ELEMENTELOR

DE EXCEPȚIE

— Împin
și xsocia- 

Bucureș-
să a?tep-ne rămîne dectt _. 

consemnarea primelor... des-

FĂRĂ „GIGANȚI" ?
velurile de virstă. de la seniori 
și pină la cadete. Dealtfel, pe
nuria se manifestă și în Divi
zia A, chiar și în rindul celor 
mai bune echipe, ca de pildă 
LC.E.D. (băieți), I.E.F.S.-Lic. 2 
fi Mobila Satu Mare (fete) 
care, neavînd 3 jucători de 2 m 
fi, respectiv, cite 3 jucătoare 
de 1,80 m, au pierdut dreptul 
de a lua parte la turneele fi
nale ! In condițiile acțiunii de 
anvergură întreprinse de Comi
sia centrală de organizare a 
competiției sportive naționale 
„Daciada", baschetul va primi 
un ajutor prețios. Sînt convins 
că profesorii de educație fizi
că — cu legături directe sau 
tangențiale cu acest joc sportiv 
— vor ști să folosească ocazia 
ivită și vor selecționa elevi și 
eleve a căror talie actuală ofe
ră perspectiva să atingă înălți
mea necesară solicitărilor pe 
plan internațional".

Dilema „gabarit sau talent* a 
friLmlntat multă vreme atletismul, 
și nu numai la noi, cu toate că 
în rfndurile tehnicienilor atletis
mului românesc numărul celor 
care s-au declarat partizani ai 
elementelor remarcate In special 
prin aptitudini a fost întotdeauna 
surprinzător — și nefiresc — de 
mare. Evoluția atletismului mon
dial, cu deosebire in ultimul de
ceniu, a rezolvat însă această di
lemă — la urma-urmei falsă — 
an un ți nd verdictul fără posibili
tate de replică : atletismul zilelor 
noastre — și cu atît mai mult at
letismul viitorului — aparține ele
mentelor de excepție, In primul 
rînd ca Înzestrare fizică. Există 
anumite probe in care fără date 
antropometrice deosebite nu sînt 
justificate aspirațiile spre marea 
performanță. Este suficient sâ 
consultăm tabelele recordurilor 
mondiale pentru a vedea că las- 
cenko, Tommie Smith, Beamon 
sau Oliveira sînt (sau au fost) 
săritori sau sprinteri înalți de 
peste 1,90 m, este suficient să 
privim lotul aruncătorilor de 
greutate, disc, suliță sau ciocan 
la orice concurs internațional de 
anvergură pentru a ne da seama 
că nu poți arunca peste 20 m La 
greutate sau peste 65 m la disc 
dacă nu ai cel puțin 1.90 m înăl
țime și peste 100 de kilograme.

Nu trebuie să ne mire faptul 
că rămînerile în urmă ale atletis
mului nostru — cu deosebire cel 
masculin — pot fi observate 
mai * ‘ ,
dia primilor 10 
20...

nu

toc- 
me- 
sau 

_________  __  ,__  se 
află departe de cerințele atletis
mului internațional contemporan. 

Pentru a ieși din impas, atletis
mul nostru — pentru probele de 
aruncări, în special, dar nu nu
mai pentru ele ! — are nevoie 
de tineri înalți șl voinici. Să-1 
căutăm, deci !

tn acele probe In care 
sau 15, 

performeri din țară

FORTE PROASPETE PENTRU
„TABARA GREILOR1

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

AUIMATORII ÎNTRECERILOR
Cunoscuții alergători de dirt- 

track I. Bobilneanu, Gh. Sora 
și N. Riureanu au întreprins 
un turneu de patru reuniuni în 
U.R.S.S.. numărîndu-se printre 
animatorii 
NESENK t
— 1. A. FroIov (U.R.S.S.) 12 p...
3. Gh. Sora 9 p. 4. I. Bobil- 
neanu 9 p.„ 6. N. Riureanu ; 
concurs pe perechi — 1. A. 
Frolov — A. Mironov (U.R.S.S.) 
30 p... 3. I. Bobilneanu — L. 
Balogh (Ungaria) 20 p. ...5. N. 
Riureanu — Gh. Sora 18 p ; 
CERVONOGRAD : individual
— 1. H. Lische (R.D.G.) 12 p... 
6. I. Bobilneanu 7 p (Sora și 
Riureanu s-au accidentat) ; pe
rechi — 1. A. Frolov — A. Mi
ronov 30 p... 3. Gh._Sora — N. 
Riureanu 18 p... 5. 
nu — L. Balogh 
care 11 p au fost 
sportivul nostru 
concurs au participat cite 13 
alergători și 7 perechi din pa
tru țâri).

întrecerilor : VOZ- 
coneurs individual

I. Bobilnea- 
14 p. dintre 
realizate de 
(la fiecare

CAMPIMĂIIIl NATIONAL
Dl CUKUIIE

(Urmare din pag. 1)

start bun 1 
Iugoslaviei, 
atît în mc 
în acela i 
Nu tu si-a I 
rupere, av 
malta p 
Cârmaci u 
lisabeta P 
să salveze 
cek. Resnfi 
man —

în felul 
rundă, sco 
tîlnirea se 
ceea a j; 
gazdelor.

Aseară ! 
în care 
avut albe: 
Iată rezuli

Polihror 
Markovici 
reșan — 
hajlid — 
T. Stadie:

„CUPA EUROPEI LA PENTAT
(Urmare din pag. 1)

Csepel 3 832 p, Selecționata 
R.S.F.S.R. 3 552 p, Slavia Sofia 
3 384 p. Olimpia București și 
Legia Varșovia 3 328 p ; după 
două probe : individual — O. 
Bulgakov 2128 p, N. Nikolov 
2106 p, M. Bajan 2 098 p, A.

Deri 
P. L- 
1 984' _, 
p, Select 
p, Slavia 
și Legia

Azi, d 
la polig< 
după-am 
mo, ora

„MARATON

Secretarul F.R. Box. Cristea 
Petroșeneanu, ne-a mărturisit, de 
la Începutul convorbirii noastre, 
speranța că această 
Hune de selecție se 
eu rezultate bune și 
tul cu mănuși, care 
sa unor elemente ___  _____
pentru această disciplină sporti
vă, In special la categoriile mij
locie. semigrea si grea. Dealtfel, 
tn intenția de a completa aceste 
goluri tn echipa reprezentativă, 
FJi. Box a organizat, la înce
putul lunii martie, competiția 
„Parada greilor”, prilej cu care 
s-aii distins cițiva tineri bine do
tați și robuști, care vor fi oon- 
vocațl Intr-o tabără de pregătire 
ta vara aceasta. Dintre „greii” 
care au Intrat in vederile selec
ționerilor II amintim pe Marcel

amplă ac- 
va încheia 

pentru spor- 
resimte lip- 
bine dotate

sportivul are la dis
poziție aproximativ 
25 minute. Desigur, 
prin aceasta nu în
seamnă că fiecare 
probă, luată în par
te, este facilă de a- 
bordat. Dimpotrivă.

Dar,
'„proba maraton' 
mai facem un 

durata 
este de

Intre cele cinci
probe ale pentatlo
nului, scrima este
denumită, pe bună 
dreptate, „maratonul 
rezistenței psihice-. 
Sd facem un calcul: 
pentru a termina 
parcursul de călărie, 
in bune condițiuni, 
timpul optim este de 
2 minute ; la tir sînt 
acordate numai 3 
minute pentru cele 20 
de focuri ; la * ‘
pentru 1 000 
puncte, cele 
lungimi de bazin (300 
m) trebuie străbătute 
tn aproape 4 minute, 
în vreme ce la cros, 
care se dispută pe un 
teren denivelat, re
gulamentul acordă 
maximum de punctaj 
pentatlonistului . care 
termină cei 4 000 m 
tn aproximativ 14 
minute.

Așadar, tn patru 
probe, pentru a în
cheia disputele cu 
rezultate valoroase,

înot, 
de 

șase

să revenim k 
. Si 

cal 
unu

3 mi 
unei» 
și m& 

inmul 
minut 
concu 

tn caza
• veț 

că la scrimi
e

,____ r___... a
proape două ore J Ia 
tă, de ce, aceast 
probă începe devre 
me, pentru a se U 
cheia tîrziu, du^p 
apusul soarelui...

Pentru a rezista n 
este nevoie numaid 
o bună stăpinire 
procedeelor tehnic»

cui : 
asalt 
nute (evident, 
se pot încheia 
repede), dar, 
țiți aceste 3 
cu numărul 
renților - 
nostru 39 
vedea . i 
sportivul se află 
fectiv pe planșă

Anica Pascale) 1:46,0, c 1 — 
500 m : Gheorghe Titu (D) 1:59,7, 
S. Corneenco (S) 2:00,3, D. Nenciu 
(Danubiu Tulcea) 2:03,7 ;
500 m : Dinamo - --------- 5
teanu — Simion 
1:45,9, Steaua (T. 
Simionov) 1:46,0, 
(T. Constantin 
1:54,2; K 1 — 500 u. .
Eșeanu (S) 1:47,5, Al. Giura (D) 
1:48,5, A. Sandu (Olimpia) 1:51,2; 
K 2 — 500 m : Steaua (Beniamin 
Borbandi — Policarp Malîhin) 
1:38,8, Dinamo (N. Simionenco — 
L Ivanov) 1:40,2, Olimpia (I. Ni- 
colae — I. Dobre) 1:44,7 ; K 4
— 500 m : Steaua (Ion Dragulschi
— Larion Serghei — Ilie Loba
nov — Vasile Simiocenco) 1:27,0, 
Dinamo (S. Matache — V. Pe- 
troaie — I. Milașcu — R. Filipov) 
1:28,5, Olimpia (E. Ion — F. 
Scampeche — G. Rupă — G. Ște
fan) 1:34,0 ; C 1 — 1 000 m : Ivan 
Patzaichin (D) 4:10,5, Gh. Dani
lov (S) 4:12,5, F. Gurei (Danu
biu) 4:13,3 ; C 2 — 1 000 m î Dina
mo (Ldpat Varabiev — Pavel Coz- 
lov) 4:43,4, Steaua (M. Marcov
— Gh. Simionenco) 3:45,0, t>anu-
biu (C. Halca — Gh. Lungu) 
4:00,5 ; K 1 — 1000 m : Vasile
Dîba (D) 3:48,1, I. Bîrlădeanu (S) 
3:48,2, M. Dineu (C.S.S. 2 Con
stanța) 3:56,3 ; K 2 - 1000 m : 
Dinamo (Marian Ciobanu — Ni- 
colae Ticu) 3:29,5, C.S.M. Delta 
(L Sidor — Al. Axente) 3:32,5, 
Steaua (I. Dumitru — St. Io- 
nescu) 3:38,8 ; K 4 — 1 000 m : 
Steaua (Zahar Susoi — Gavrilă 
Pahiacai — Costel Soare — An- 
dreian Ștefan) 3:07,9, Dinamo (P. 
Dimofte — St. Popa — c. Maca- 
rencu — M. Zafiu) 3:08,6, Ancora 
Galați (L. Severin — M. Chisa- 
cov — M. Roman — L.
3:27,7.

Clasament general : L
118 p, 2. Steaua 115 p, 3. Olimpia 
65 p, 4. C.S.M. Delta 52 p, 5. Da
nubiu 48 p, 8. C. S. Brăila 33 p, 
7—8. C. S. Școlar 2 Constanța 
și Clubul Nautic A.S.E. 24 p etc.

2 ; C 2 -
(Gherasim Mun- 

Ismailciuc II) 
Simionov — Gh.

C. S. Brăila 
— M. Timofte) 

m : Nicușor
PENTRU A

(Urmare din pag. 1)

AV
pentru 
a pern 
rurale 
treacă
La Bo:
Dămuc 
altele 
compot 
ce, cu 
asemer 
este n 
asociaț 
ne, in 
Ia 5 d 
a 30 dl 
.Cupa

unor programe permanente de 
angrenare a preșcolarilor în 
activități sportive potrivite cu 
vîrsta lor — în 30 de grădinițe 
din 
din
Tg.
1 ți 
din
copiii, sub supravegherea stric
tă a educatoarelor, participă la 
întreceri de alergări, sărituri, 
concursuri de triciclete si tro
tinete. Mergînd mai departe, 
acordăm o atenție deosebită 
lecției de educație fizică, avînd 
în 
tul 
cu 
de 
afara orelor de educație fizică. 
De asemenea, în cele mai mul
te școli am reușit să inițiem 
astfel de acțiuni interesante, 
incit aproape toți elevii iau 
parte săptămînal — în afara 
orelor de educație fizică — la 
cîte 2—3 ore de întreceri spor
tive de masă. Voi da cîteva 
exemple unde această idee a 
și fost materializată : liceul
„Roman Vodă", școlile genera
le nr. 1, 7 și 8 — Roman, li
ceul Roznov, liceul Săbăoani, 
liceele „Calistrat Hogaș", „Pe
tru Rareț" și școlile generale 
nr. 3, 4 ți 5 din Piatra Neamț. 
In asociațiile sportive din în
treprinderi și instituții, cum ar 
fi cele de la Combinatul de fi
bre sintetice Săvinești, între
prinderea de hirtie și cartoane 
„Comuna din Paris" (Piatra 
Neamț), întreprinderea mecani
că Roman, întreprinderea 
„Volvatir" din Tg. Neamț, 
Combinatul de lianți și azbo
ciment din Bicaz, „întrecerile 
de casă" încep de la nivelul 
secțiilor, atelierelor, sectoare
lor, fapt care permite ca un 
număr mare de tineri și alți 
oameni ai muncii să fie angre
nați sistematic în practicarea 
exercițiilor fizice. In sfîrșit, 
înființarea consiliilor comunale

municipiul Piatra Neamț, 
orașele Roman, Bicaz și 
Neamț. La grădinițele nr. 
2 din Piatra Neamț, nr. 2 
Roman, nr. 1 din Bicaz,IMarcu (Voința Tulcea), Damian 

Semi nise hi (Delta Tulcea), Gheor- 
ghe Preda (Torpedo Tohan), Fi
nei Dumitru (B.C. Brăila), Cos- 
tel Nagenbauer (Metalurgistul Cu- 
gir), Ștefan Birleanu (Arieșul 
Turda), Nichita Listarf (Steagul 
roșu Brașov).

Firește, aceștia sînt numai o 
foarte mică parte dintre tinerii bi
ne clădiți și dotați pentru practi
carea sportului de performanță 
existenți în țara noastră. Secre
tarul F.R. Box și-a exprimat 
convingerea că acțiunea ce se va 
finaliza printr-o tabără centrală, 
între 7 șl 19 august, organizată 
la București, va aduce în rîndul 
practâcanților sportului cu mă
nuși mai mulți juniori cu ga
barit mare si calitățile fizice ne
cesare boxerului ' *
tă. Interlocutorul 
noscută hotărîrea 
a urmări partea 
ample acțiuni in _ 
rii unor elemente talentate, ca
pabile să obțină succese în vii
toarele mari competiții interna
ționale, a căror pregătire va fi 
încredințată unor antrenori ex
perimentați, cu bune rezultate în 
munca de creștere șl instruire 
a boxerilor de categorie grea.

I
I
I
I

vedere în primul rînd fap- 
ca niâ un elev — firește, 
excepția cazurilor avizate 
medici — să nu rămînă în

treceri 
oină, ;

— O 
ți var 
colabo 
educa) 
bi, de 
tivă 
obiecti 
mișcăr 
Neamț

— F 
pricep 
dacticf 
300 d 
zică s 
— aii; 
transp 
tivelor 
de ex 
mare 
Prund 
tru si 
desfăș 
pii, s 
1 000 
ciplini 
dumir 
atletiî 
tă, vc 
multă 
Crețu 
Nistoi 
(Rom 
Palad 
(Piatr 
nescu 
ghieș 
(Pipii 
băoar

Ide performan- 
ne-a făcut cu- 

federatiei de 
finală a acestei 
scopul deplstă- I Avram)

autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor 
întreceri sau antrenamente pentru acestea

la
5 

de accidente a conducătorilor de autoturisme șl

ale

INFORMAȚII UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de Stat, automobillștU pot con

tracta — In condiții avantajoase — diferite feluri de asigurări 
facultative auto, care acoperă o multitudine de riscuri, altele 
dectt cele acoperite In cadrul asigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto, cum sint :

• asigurarea pentru avarii — casco (care cuprinde ți risculasigurarea pentru avarii — casco (care cuprinde și riscul 
de furt, fără adaos de primă) ;
asigurarea autoturismelor pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circulație ;
asigurarea pentru pagubele produse de incendiu șl calami
tăți ;
asigurarea autovehiculelor pentru furt ;
asigurarea suplimentară pentru cazurile dnd autovehiculul 
este condus de alte persoane decit asiguratul sau rude 
acestuia ;
asigurarea 
concursuri, 
asigurarea 
a altor persoane aflate in autoturisme ;
asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai in afara 
teritoriului R. S. România.

Pentru relații suplimentare și pentru încheierea unor astfel 
de asigurări, cei interesați se pot adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de 
asigurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unități ADAS.

I
I

Dinamo

C.S.Ș. MEDIAȘ [m] Șl C.S.Ș. BRAȘOV [f], 
CAMPIOANE LA BASCHET - JUNIORI III
Campionatele naționale de bas

chet pentru juniori m, desfășu
rate la Mediaș, s-au încheiat cu 
succesul echipelor C.S.Ș. Medias 
(antrenor O. Șerban) la băieți Si 
C.S.Ș. Brașov (antrenori Gh. 
Roșu și Octavia Simon) la tete. 
Clasamente finale : băieți : 1.
C.S.Ș. MEDIAȘ (D. Scutaru 
W. ~ - - -.................
M.
FI. 
R.
Șt. 
2.

Zlnd 1,85, M. Ardeleanu 
Gheorghiu 1.82, S. Haiduc
Bucur 1,75, Al. Gaspar 

Kristotf 1,82, P.Ordeanu 
Petrescu 1,82, D. Gligor 1,76), 
C.S.Ș. 2 București, J. C.S.Ș.

Cluj-Napoca, 4. C.S.Ș. Sibiu, 5. 
C.S.Ș. Tîrgoviște, 6. C.S.Ș. Steaua 
București, 7 Lie. „Bolyal” Tg. Mu
reș ; fete: l.C.S.Ș. BRAȘOV (Mag
dalena Pall 1,80, Camelia Solo- 
văstru 1,78, Sorina Lambrino 1,75, 
Margareta Derszi 1,77, Eniko Sala 
1,74, Dana Matei 1,67, Elena Olaru 
1,65, Liliana Popica 1,67, Carmen 
Otrocol 1,67, Tamara Gilmeanu 

1,63), 2. Centrul școlar de baschet 
București, 3. C.S.Ș. Mediaș, 4. 
C.S.Ș. Constanța, 5. C.S.Ș. Cluj- 
Napoca, 6. c.s.ș. Satu Mare, 7. 
C.S.Ș. Botoșani.
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Luminița 
dler. E- 
i reușit 
sta Ma- 
igia Jic-

man într., Hie — Cejicî Va-«/„ B. 
. Stadler — Cârmaciu 1—0,

După două tururi echipa 
noastră conduce : 5‘/i—3*/% (3) în 
întîlnirea senioarelor gi 2Vr—lVa 
în cea a junioarelor.

Astăzi este zi de odihnă, 
ne se dispută turul III.

Mîl-

fESTIVALUL JUNIORILOR
DUCUREȘTLNI

Sub genericul competiției na
ționale „DaciaUa", asociația spor
tivă I.T.B. organizează, cu înce
pere de la 10 iulie, „Festivalul 
de șah- al juniorilor bucureș- 
teni. Înscrierile se primesc pînă 
la 9 iulie la „Sah-club 
sir. Lipscani nr. 21 sau 
fonul 15.1S.85.

I.T.B.-, 
la tele-

*
argentinian
(student În România) 

de la ora
Maestrul

Szmetan ____
va susține astăzi, . _ 
un simultan la 30 de mese 
sala „Sah-clubului I.T.B.*4.

„AMARA
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Asociația sportivă „Șănătatea" 
Amara (președinte, Silvian Geor
gescu), In colaborare cu Comisia 
județeană de șah Ialomița și sub 
auspiciile Complexului 
U.G.S.R. — Amara, - 
un turneu de șah încheiat 
victoria maestrului 
Veniamin Urseanu _ _
din 11 posibile. In clasament au 
urmat : P. Siorojevschi S p, I. 
Crivăț »*/„ I. Tunci 7‘/a L Asul- 
tanei și T. Alexandru 7 p etc.

Concursul s-a bucurat de un 
frumos succes, fiind urmărit eu 
interes de numeroșii turiști aflațl 
la Amara.

sanatorial 
a organizat 

cu 
bucureșteân 

9*/j puncte

HALTEROFILUL M. PARAPANCEA
A REALIZAT DOUĂ NOI RECORDURI

LA CATEGORIA SUPERGREA
.Cupei Olimpia- la 

Marin Para- 
al clubului

în cadrul 
haltere, 
pancea, ___ ,_____
Steaua, a obținut două recorduri 
la cat. . „ ;' "* ‘ ‘
Cîntărlnd doar 112 kg, 
Parapancea, titular la o catego
rie inferioară (grea — 110 kg), a 
depășit cele mal vechi recorduri 
ale țării la categoria maximă. El 
a „smuls" 157,5 kg (v.r. 155 kg 
— Vasile Deac), iar la totalul ce
lor două stiluri a realizat S52,5 
kg (v.r. Spiridon Herghelegiu — 
350 kg). La „aruncat", Parapan- 
eea a obținut 195 kg (recordul 
țării aparține lui Herghelegiu cu 
200 kg).

sportivul 
component

supergrea (+ 110 kg). 
Marin

ERI SĂNĂTOȘI
sport — Ce considerați că nu s-a 

realizat încă în privința atrage
rii unui număr cil mai mare 
de tineri pe terenurile de sport, 
a transpunerii in viață a pre
vederilor Programului de dez
voltare a mișcării sportive?

— Consider că mai avem În
că multe de făcut, mai ales în 
ceea ce privește atragerea mun
citorilor în activități sportive 
de masă specifice și continue. 
Aceasta provine din faptul că 
nu peste tot se acordă atenția 
cuvenită etapelor pe ateliere, 
secții, șantiere și sectoare, adi
că acolo unde este baza activi
tății și în producție. Pe de altă 
parte, a fost neglijată atrage
rea cit mai multor tinere în 
practicarea exercițiilor fizice, 
deși în județul nostru a existat 
cîndva o competiție specific 
feminină. Am în vedere con
cursul sportiv dedicat exclusiv, 
fetelor, care — deși se bucura de 
succes — a fost abandonat. Sîn- 
tem hotărîți ca, în cadrul „Da- 
ciadei", să reluăm astfel de în
treceri. Deși introdusă în . 15 
unități, doar la 5 unități gim
nastica la locul de muncă se 
practică cu regularitate. Or, se 
știe că și acest mod de prac
ticare a exercițiilor fizice ar 
putea crea obișnuința ca tinerii, 
ceilalți oameni ai muncii să 
dedice zilnic măcar cîteva mi
nute activităților sportive.

— Cum apreciați colaborarea 
factorilor cu atribuții în mișca
rea sportivă?

— Pot afirma că în această 
direcție am realizat unele lu
cruri bune. Sub conducerea 
Comitetului județean de par
tid, începînd de la conducerile 
organizațiilor și instituțiilor cu 
atribuții în mișcarea sportivă și 
pînă la ultimii activiști, toți 
acordă atenția cuvenită obiec
tivelor ce ne stau în față. Pe 
baza unor responsabilități con
crete membrii biroului executiv 
al C.J.E.F.S. răspund de aso
ciații, acordîndu-le întreg spri
jinul.

Vă prezentăm noile promovate in Divizia A
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,U“ Cluj-Napoca (1—0), unul
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Pompiliu ViNTILA

care au o bună tch- 
fost posibilă datorită

pe 
(25,

Această imagine a fost surprinsă la sfirfitul unei partide 
vizia A : F.C. Baia Mare —

pierdute (5) și 
primite 
un gol într-o 
sezonul tre- 
tehnicitatea

P. Radu, Mureșan — 
Terheș, Roir.oy, Deac.

CUM A DEVENIT
CRIȘAN

0... REZERVA
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SUPARATA
Mai mulți cititori ai ziaru

lui ne.au Întrebat, telefonic 
și prin scrisori, ce s-a tatîm- 
plat cu jucătorul craio- 
vean Crișan de a dispărut 
subit din echipă, în finalul 
sezonului recent Încheiat ? 
Normal, am făcut investigația 
de rigoare și am aflat cauza 
absenței celui care, ca Jucător 
internațional, are mult mal 
multe datorii șl obligații In 
procesul de pregătire, ta ac
tivitatea competițională : este 
vorba, de fapt, de o autoeli- 
minare a lui Crișan ritr1 „un- 
sprezecele" de bază pregătit 
de antrenorii Hie Oană și 
Constantin Deliu. Autoeliml- 
nare produsă ta etapele a 
33-a și a 34-a de campionat, 
ta semifinala „Cupei Româ
niei" și in finala care a au
reolat, pentru a doua oară 
consecutiv, echipa craloveană.

Ce s-a întiinplat de fapt ’ 
Crișan n-a mal fost jucătorul 
harnic la antrenamente, a în
ceput să-și dea ifose, s-a cre
zut de neînlocuit. Observațiile 
primite din partea conducerii 
tehnice n-au avut darul să-1 
trezească la realitate, l-au in
trat pe o ureche șl l-au ieșit 
pe alta... Crișan voia să răml- 
nă titular in formație pe ceea 
ce a făcut bun înainte, să intre 
pe teren cu... firma avută, 
iar adversarii să se dea la o 
parte și să-1 spună : „poftim, 
stimate international, ta balo
nul, du-te și dă golurile, fă ce 
vrej in careul nostru, că știm 
noi ce valoare aL Că noi li 
respectăm pe cel cu valoa
re..." Din cauza randamentu
lui slab pe care n dădea, an
trenorul Hie Oană a Început, 
pe bună dreptate, să nu-1 
mal acorde credit total. Ori 

*--------- cu Crișan șl
schimba cu Clrțu, 
trecea direct pe 

schimb. ȘI, Intr-o 
Crișan s-a prezentat

Începea 
' n 

n 
de

apoi 
ori 
foaia __ 
bună zi, __ ,__ ____
la calmul, echilibratul șl exi
gentul Iul antrenor folosind 
un ton cu totul deplasat, ce- 
rindu-i socoteală. Dincolo de 
atitudinea ireverențioasă a_ 
vută, Crișan (rețineți, lucru
rile se petreceau Înainte de 
ultimele două etape de cam
pionat !) a avansat șl solu
ția : „Dacă nu mal contați 
pe mine, atunci dațl-ml dru
mul să plec In altă parte..." 
Deci, asta era, de fapt, dorin
ța lui Crișan, plecarea la altă 
echipă. Ciudat mod de autoa
naliză a propriei munci, a re
cunoașterii greșelilor făcute,
Ce și-a mai zis Crișan: „Lasă 
că vin ele semifinalele Cupei 
și, poate, finala și o să vedem 
noi cum se vor descurca bă
ieții...". Așa cum se știe, to
tul s-a terminat cu bine pen
tru Universitatea Craiova și 
fără Crișan, deoarece Întot
deauna nu vedeta caprici
oasă realizează performanța, 
ci spiritul de echipă, toți ju
cătorii care apără cu respon
sabilitate culorile clubului.

Exigența antrenorului nle 
Oană este salutară. Și am 
vrea să credem că „lecția- 
Crlșan" va fi un semnal pen

tru toți aceia care cred că 
NUMELE șl nu MUNCA H 
fac titulari în echipă. Tot așa 
cum credem că la apropiatul 
start al pregătirilor viitorului 
sezon, Crișan ișl va schimba 
mentalitatea sa, din păcate 
mai veche, iar dacă nu o va 
tace, clubul Universitatea Cra
iova va lua măsuri in conti
nuare.

lui

Stelian TRANDAFIRESCU

Au trecut 13 ani de cind 
Minerul Baia Mare a părăsit 
primul eșalon fotbalistic. Spe
ranțe de revenire s-au născut 
aproape în fiecare toamnă ; 
însă, pe parcursul competiției, 
ele se destrămau. Din octom
brie 1976, odată cu preluarea 
conducerii tehnice de către 
Viorel Mateianu, optimismul a 

să se ridice la cote 
înalte. Și, iată, la ter- 
actualei ediții a Divi- 

reprezentanta băimăre-

meciurilor 
cel al golurilor 
deci mai puțin de 
partidă). Față de 
cut, a crescut și 
jucătorilor in regim de viteză.

Formarea acestei echipe, o- 
mogenă, cu spirit ofensiv, cu

început 
tot maj 
minarea 
ziei B, 
nilor s-a clasat pe primul loc 
în seria a IlI-a și a revenit 
astfel pe prima scenă fotbalis
tică a țării.

Firește, se naște întrebarea : 
cum a reușit F. C. Baia Mare 
performanța de a întrece alte 
două puternice pretendente la 
un Ioc în „A", formațiile clu
jene C.F.R. și Universitatea ?

Credem că nu greșim dacă 
la stabilirea răspunsului vom 
începe cu bilanțul exprimat la
pidar de cifrele din clasament : 
34 22 7 5 80—25 51

Așadar, băimărenii au reali
zat un procent de 75% din 
punctajul maxim. Pe parcursul 
întrecerii, ei au avut o com
portare constant bună, au a- 
bordat in același mod, in spi
ritul jocului ofensiv, țoale me
ciurile, fie că ele au avut loc 
acasă, fie că le-au disputat in 
deplasare. „Galben-albaștrii" 
au arătat o modernă concepție 
de joc. Merită subliniat faptul 
că fiecare jucător și-a cunoscut 
și și-a îndeplinit bine sarcinile 
in fazele de apărare și de atac. 
De aceea nu-i de mirare că pe 
lista golgeterilor figurează fun
dașii Condruc, Sabou și Mol
nar ; aceștia au participat per
manent la acțiunile ofensive, 
iar înaintașii (un cvartet de 
bază destul de productiv : 44 
de goluri) și-au adus contri
buția și in rezolvarea situați
ilor critice de la poarta lor. De 
aceea, notăm numărul mic al

LOTU1 DE JUCĂTORI : A- 
riclu (28 de ani), Gadja (29)
— portari ; Borz (25), Con- 
druc (27), Sabou (23), Marin 
(23), Molnar (23), Necula 
(27), Koller (25) - fundași : 
Radu (27), Mureșan (19). 
Roatiș (19) — mijlocași : Szepi 
(23), Terheș (18). Roznay 
(26), Deac (26), Dragomrres- 

cu (23), Beretean (18), Mol
dovan (31) — atacanțj.

Formația , d$ bazâ : Ariciu
— Borz, Condruc, Sabou, Mol
nar - “ “ ‘
Szepi,

jucători 
nică, a ___ _______ ______
muncii perseverente și prieepu- 
te a antrenorului Viorel Mate- 
ianu. Totodată, trebuie arătat 
că băimărenij au beneficiat de 
condiții optime de pregătire 
(stadion cu anexe foarte bune, 
terenuri de antrenament, echi
pament), biroul clubului (pre
ședinte de onoare : Vaier Ga- 
brian ; președinte : Emil Du- 
mitraș ; vicepreședinte retri-

importante pentru promovarea in Di- 
dintre derby-urile seriei a IlI-a

Foto : Dragoș NEAGU 
buit : Mihai Bob) și organele'' 
locale l-au sprijinit permanent.1 

,JSint foarte bucuros că am 
mai promovat o echipă în Di
vizia A, ne-a declarat antreno-' 
rui Viorel Mateianu. împreună' 
cu toți jucătorii am muncit 
mult ca să cîștigăm această în
trecere aspră, în fața unor ad
versari valoroși, cum sînt, de 
exemplu, cele două echipe din 
Cluj-Napoca. în această pri
măvară am traversai două pe
rioade mai dificile : prima — 
după etapa a 18-a, cind am 
avut două puncte avans, și a 
doua — cind diferența s-a mă
rit Ia cinci puncte. Mi-a fost 
teamă că jucătorii se vor în- 
gimfa și nu se vor mai pre
găti cu aceeași conștiinciozita
te. Dar, spre binele nostru, nu 
ș-a întîmplat așa. Știu că nc 
așteaptă examene mult mai 
grele în Divizia A, însă eu ră- 
mîn optimist și am încredere 
în jucători. Cred că echipa, 
pregătindu-se mai bine, este 
capabilă să lupte de la egal la 
egal cu celelalte divizionare A 
și prinlr-un joc spectaculos să 
ciștige simpatizanți in orașele 
unde va evolua."

Deci, F.C. Baia Mare pășește 
cu optimism și încredere pe 
prima scenă fotbalistică și do
rește ca prezența ei să nu fie 
doar de un an, cj de lungă 
durată.

PRIMA MANȘA A BARAJULUI 
PENTRU DIVIZIA C

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 9 IULIE 1978

Tragere

10100
Rețineți! Această nouă tra

gere beneficiază de un report 
la cat 1 în valoare de 101.260 
lei.

Tragerile bilunare LOTO—2 
se bucură de o tot mai largă 
audiență în rândurile partici- 
panților, deoarece se pot ob
ține :

— autoturisme „Dacia 1 300" 
în cadrul valorii unitare a 
cîștigului la una sau mai mul
te categorii, precum și tn ca
drul contravalorii tutu
ror cîștigurilor de pe un bi
let dacă aceasta este cel pu
țin egală cu contravaloarea 
autoturismului.

— cîștiguri în bani.
Vă reamintim : • se acordă 

6 categorii de cîștiguri • se 
poate cîștiga și cu 2 numere 
din cele 4 ale uneia din ex
trageri și cu 3 numere din 
cele 12 extrase Biletele seria 
„R“ valabile la aceste trageri 
costă 10 lei și pot fi comple
tate cu 1 variantă simplă 
achitată 100’/» sau cu 4 va
riante simple achitate 25’».

NU UITAȚI î NUMAI PlNA 
SlMBATA 8 IULIE VA MAI 
PUTEȚI PROCURA BILETE !

Tragerea Pronoexpres 
astăzi va E televizată la 
18,55.

CÎȘTIGURILE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
2 IULIE 1978

Categoria 1 : (12 rezultate) 
variante a 25.826 led ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 27,50 
variante a 2.254 Iei ;

Categoria 3 : (10 rezultate) 272,50 
variante a 341 lei.

Cîștigul de categoria 1 a fost 
obținut de MARINUC IOAN din 
Comarnic, județul PRAHOVA.

S-au stabilit meciurile tur 
ale barajului pentru promova
rea în Divizia C. Acestea se 
vor disputa duminică dimi
neață de la ora 11, după ur
mătorul program :

C.FJL Caransebeș — Victo
ria Ineu ; Gloria Berevoiești 
(jud. Argeș) — Răsăritul Ca
racal ; Victoria Bacău — 
Danubiana Roman : Tricolorul 
Beiuș — Minerul Borșa ; Sil
vicultorul Măieru (jud. Bis
trița) — Minerul Turț (se dis
pută pe 
A vin tul 
cea va) 
LCJJL 
Codlea ;
Energia

terenul din Rodna) ; 
Gălănești (jud. Su- 
— Unirea Săveni ; 
Cimpina — Măgura 
Carpați Nchoiu — 
Vulturii (jud. Vran-

cea) ; Viitorul I.C.M.A. Cluj- 
Napoca — Construcții Sibiu ; 
Rapid Fetești — Voința Con
stanța ; Electrica Titu — Vîs- 
coza București ; Dinamo Ale
xandria — Dunărea Calafat; 
Metalosporț Galați — Recolta 
Ruginoasa (jud. Iași) ; Parîn- 
P»1 Novaci (jud. Gorj) — 
Bistrița Băbeni (jud. Vîlcea) j 
Mureșul Toplița — Sticla Tîr- 
năveni ; Aurul Certej (Jud. 
Hunedoara) — I.C.R.A.L. Ti
mișoara (se dispută la Deva).'

Cu excepția meciurilor de 
Ia Rodna și Deva, celelalte se 
dispută pe terenurile primelor 
echipe (organizatoare).

Returul acestor partide va 
avea loc la 16 iulie.

de
oca

2

MAN FESTARE ȘTIINȚIFICO SPORTIVA SUB GENERICUL „DACIADEI"
In cadrul ciclului de ma- 

nifestări științifico-sportive 
organizate de Centrul de 
cercetări pentru educație fi- 

g: zică și sport, în colaborare 
cu Consiliul municipal pen- 

Jî tru educație fizică și sport 
București. ___ „ '
competiției naționale „D«- 
ciada", zilele trecute a avut 

îg loc conferința cercetătorului 
gî Cornel Tatu cu subiectul :

sub genericul 
’ > „Da-

mondială pentru creșterea 
capacității de performanță a 
sportivilor".

Desfășurată în sala de fes
tivități a CCEFS, confe
rința a fost audiată de nu
meroși specialiști. In jurul 
expunerii au mai adus com
pletări importante prof. dr. 
Nicu Aîcxe, dr. G. Chere- 
bețiu, dr. A. Popov ici și dr.

I
|| „Metode utilizate în practica M. Slălineanu.



WIMBLEDON
AU FOST DESEMNAȚI

SEMIFINALIȘTII
LONDRA. 4 (Agerpres). — 

Tradiționalul turneu internațio
nal de tenis de la Wimbledon 
a continuat marți cu desfășura
rea întîlnirilor din cadrul sfer
turilor de finală. Olandezul 
Tom Okker, care anterior reu
șise să-1 elimine pe asul argen
tinian Guillermo Vilas, l-a în- 
tîlnit pe Die Năstase. După un 
meci spectaculos și foarte dis
putat, Okker a obținut victoria 
cu 7—5. 6—1. 2—6, 6—3, califi- 
cîndu-se pentru semifinalele 
competiției. In alt meci. Vitas 
Gerulaitis
4—6. 9—7, 6—2 de Brian Gott
fried și il va întîlni în semifi
nale pe Jimmy Connors, 
l-a eliminat cu 6—4, 
pe Raul Ramirez.

In ultima partidă 
turi, Bjorn Borg l-a 
Mayer cu 7—5 6—4 6—3 și-l va

5

a dispus cu 7—5,

care
6—4. 6-2

din sfer- 
învins pe

3

5

i

Acum, cînd „piramida" ce
lor mai buni tenismani ci 
momentului se ridici sub 
ochii noștri, in acest Wim
bledon al anului 101 de la 

fondare avem satisfacția ea 
atit „bătrânul" campion Ilie 
Năstase, cit ți tinira »i ta
lentata Virginia Raziei să se 
fi înscris printre protago
niștii prestigiosului turneu. 
Confirmind bunele tradiții 
ale tenisului romAnese. pri
mii noftri emisari tn presti
gioasa întrecere ■ rachetelor 
au confirmat valoarea cu ca
re erau creditați. Pentru Ilie 
Năstase. finalist in două edi
ții precedente (1972—76), ca
lificarea in „sferturi" apărea 
ca normală. A cedat in pa
tru seturi, in fața vechiului 
său rival. Tom Okker. după 
„una din cele mai frumoase 
partide văzute aici" — ase 
cum afirma ieri la microfo
nul B.B.C.-ului reputatul co
mentator Fred Perry, fost 
campion. Pentru Virginia 
Ru2ici. cota previzibilă a fost 
chiar depășită. Multipla noas
tră campioană era mențio
nată cu un nr. 13 tn liste 
favoritelor A depășit limita 
așteptărilor, intrind cu aplomb

Prin 
tn

in rindul primelor 8. 
acea splendidă victorie

TELEX
\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

UN NOU RECORD MONDIAL LA ÎNOT
tn-

in proba de o 
(vr. 3:53,1). •
a camplooate- 

Germane, Jut- 
tiștigat săritura

in 3^2.59 
zi 

D.
a

ultima 
R.

Kirst

ATLETISM a La Donețk a 
ceput meciul dintre selecționa
tele de juniori ale U.R.S.S. șl 
S.U.A După prima zi scorul este 
favorabil gazdelor cu S3 94- •
La Stockholm. Thomas Wessin- 
ghage (R.F.G.) a stabuît un nou 
record european ' 
milă ‘ --------
In 
lor 
ta ____ _ . _______
ln înălțime cu 1.92 m. Iar UMte 
Bruns a terminat învingătoare 
pe 1500 m, eu 4 02,9. Alte re
zultate din probele feminine : 
200 m — Olsner 22.61 ; 800 m — 
Weiss 1 riS.B : 10« m g. — Kler 
12,91 ; lungime — Voigt 6.S1 m ; 
disc — Jahn S6.M m ; la mascu
lin : 430 m — Richter 45.91 : 306 
m — Wagenknecht 1:45.» : S 904 m 
— Peter 13:27.0 a La Milano : 
5 000 m — Rono (Kenya) 13:19.2 : 
1 500 m — Waigwa (Kenya) 
3:41,1 ; 100 m — Don Quarrie 
(Jamaica) 10.22 ; 400 m — Smith 
(S.U.A.) 45,63 ; lungime — De-
roche (Franța) 7.80 m ; 400 m_g.

mMoses (S.U.A.) 49,11 ; 800
Robinson (S.U.A.) 1:«,8.

or- 
de 

Jan turna» 
Fox 
Rios

BOX a Iată cîștigatorti, tn 
dinea categoriilor. în turneul 
la Halle (R.D.G.) : ’ '
(Finlanda) ; Ebadi (Iran) ; 
(R.D.G.) ; Fink (R.D.G.) ; 
(Cuba) ; Petznick (R.D.G.) ; Vo- 
gelreuter (R.D.G.) ; Zadeh (Iran); 
Marx (R.D.G.): Seefeldt (R.D.G.); 
Kohnert (R.D.G.).

CICLISM a Turul Franței a 
continuat cu etapa a 4-a, desfă
șurată contracronometru pe e- 
chipe pe distanța Evreux — 
Caen (153 km) șl cîștlgată de 
formația „Raleigh* cu 3 h 39:07. 
Component al echipei învingă
toare, rutierul vest-german Thaler 
a preluat 
urmat de 
— același 
yere — lâ

tricoul galben, fiind 
olandezul Knetemann 
timp, belgianul Bru- 
40 sec.

FOTBAL _
• irak 1—1 (0—0).

a La Alger : Algeria

TENIS a Turneul desfășurat în 
localitatea vest-germană Erlangen 
a fost cîștigat de Peter 
(Ungaria), care ' 
finală cu 6—4, 
rul său Robert

Szoke 
l-a învins tn 

6—4 pe coechlpie- 
Machan.

VOLF.I a La 
masculin : R. ___
R. F. Germania 3—0 (9.
• Turneul de volei de la Gdansk 
a lost cîștigat de echipa Polo
niei — 10 p, urmată de U.R.S.S. 
8 p. Cehoslovacia 6 p.

Sanhai, tn meci 
P. Chineză — 

12, 5).

’78 ÎNAINTEA DECIZIEI

clasează 
protago-

După o evoluție remarcată in proba de simplu, unde se 
in „primele S“, Virginia Ruzici se înscrie acum printre 

dublunistele la
avea ca viitor adversar pe T. 
Okker.

In turneul feminin, austra- 
lianca Evonne Goolagong a câș
tigat partida cu Virginia R uzi ci 
(România), după un prim set 
eu prelungiri : 7—5. 6—3. Chris 

Eroiae Goolagong 
fost dificili ad- 

Si învingătoare la 
Goolagong cars 

Wimbledon

fața finalistei de anul tre
cut, puternica jucătoare olan
dezi Betty Stove. După suc
cesul obținu: la Ro'and Ga
rros, unde cucerea laurii ce
lui mai important turneu de 
tenis pe zguri, veritabil 
campionat mondial neoficial, 
acum Virginia Ruzici a făcut 
dm nou. și pe gazon dovada 
clasei sale in continuă ur
care. inscriiudu-și numele is 
rind cu cele ma: ilustre 
campioane ale rachetei. Ală
turi de Evert. King. Navra
tilova. Wade ri — bineînțe
les — această țsimocsi aus- 
tralianci 
care i-a 
versori 
limită.
are us 
tigat (1971) țt alte trei 
care a fost finalistă (U7I— 
75—76). Goolagong care este 
actuala lideri a Marelui Pre
miu feminin (unde Ruzici 
deține locul trei in clasa
ment). A fost pentru jucitoa- 
rea noastră ss test dificil, 
de mare miză, dar in care 
însăși o prezență este pe 
deplin onorantă. Așa cum sânt 
toate ..asalturile" 
pe piscurile celei 
măiestrii sportive.

5

ice se da» 
rruxi înalte

gRd. V.

BERLIN, 4 (Agerpres). La 
campionatele de Înot ale R.D. 
Germane, care se desfășoară la 
Berlin, a fost stabilit un nou 
record mondial. Andrea Pol
lack a obținut în proba femi
nină de 100 m delfin rezultatul 
de 59.46 (vj. al lumii 59,78 — 
Christiane Knacke).

Alte rezultate : feminin : 400

„FOTBALUL NU POATE PRIVI ÎNAPOI"
Cu titeva zile Înainte de Înce

perea ..Mundtalulul", un mare 
ziar argentinian („La Nation") a
încheiat un concurs de pronos
ticuri, dlnd publicității rezulta
tele. Iată-le :
L ARGENTINA 116 117
2. BRAZILIA 64 586
3. R. F. GERMANIA 62 568
4. OLANDA 23 364
5. Polonia 15 585: 6- Fianta 15 087:

7. Spania 13 M3 ; 8. Itaha
12 839 ; 9. Austria 12 412 : 16.
Ungaria 11 038 ; 11. Scoția

„ Mundi aiul* — și 
- au intrat în la

t.

Acum, tind 
pronosticurile 
torte, sa ne reamintim clasamen
tul final (vom adopta clasamen
tul cotidianului „Corriere della 
Sera", care publică ordinea tu
turor celor ÎS echipe) :

1. ARGENTINA. 2. OLANDA, 3. 
BRAZILIA 4. Italia, 5. R. F. 
Germania, 6. Polonia. 7. Austria,
8. Peru.

9. Tunisia, 10. Spania, ÎL Scoția,
12. Franța
13. Suedia, 14. Iran, 15. Unga

ria, 16. Mexic.
(Acest clasament a avut la bază 

ordinea punctajului și, la egali
tate, pe cea a golaverajului. Si
gur că austriecii ar putea să se 

ei fiind clasați 
două locuri mai jos ' " 
F. Germania, asupra 
o victorie, dar adoptăm 
criteriul golaverajului Inain- 

victoriei în meci direct, deoa-

simtă frustrați, 
cu ’ " ' ’
R.
au 
noi 
tea 
rece așa se obișnuiește în majo
ritatea clasamentelor).

Recitind pronosticurile iubito
rilor de fotbal din Argentina, 
constatăm :

1. Instalarea cuplului Argentina 
— Brazilia tn rindul marilor fa- 
voriți.

decît 
căreia 

și

favorită
cu

Evert (S.U.A.), marea 
a concursului, a învins-o
6—3. 3—6, 6—2 pe compatrioa
ta sa Billie Jean King. Alte 
rezultate : Martina Navratilova
— Maryse Kruger 6—2, 6—< ; 
Virginia Wade — Mima Jauso- 
vec 6—0. 6—L ln semifinale. 
Evert va juca cu Wade, deți
nătoarea titlului, iar Goolagong 
se va intilni cu Navratilova.

De asemenea, au fost progra
mate intilniri din turul doi al 
probei de dublu femei. Pere
chea Raziei — Jaasovee a În
vins cu 6—4, 6—< pe Sammel
— Thomas.

DUPĂ BALCANIADA DE TALERE
(Urmare din pag. I)

rul Timișoara, antrenor: L 
Neamțu). cei care reprezintă 
noul val de taleriști. se dove
desc a fi valori in devenire. • 
Deși am dominat net această 
probă, totuși, rezultatele sînt 
destul de modeste. De ce 1 • 
Toți participanții au avut de 
înfruntat o vreme friguroasă, 
rafale de vint puternice care 
au influențat calitatea execu
țiilor tehnice. Taleriștii români 
s-au acomodat cel mai bine a- 
cestor condiții de concurs șL 
deși cifrele par mici, ele sînt 
valoroase dacă avem in vedere 
vitregia condițiilor In care au 
fost realizate. • Situația n-a 
mai fost la fel de bună 1* pro
ba de talere aruncate din șanț, 
nnde sportivii noștri au ocupat 
doar locurile secunde in in- 

m mixt — Tauber 4:46,37 (cea 
mai bună performanță a sezo
nului) ; 200 m bras — Ramona 
Reinke 2:37,33 ; 100 m spate — 
Brigitte Treiber 1:03.23 ; 100 m 
bras — Ramona Reinke 1:12,89; 
masculin : 200 m delfin — Pyt- 
tel 2:01.46 ; 100 m spate — 
Wanja 58.64 : 200 m bras — 
Becker 2:23,27.

1 Acceptarea unul bloc com
pact de 10 echipe europene. In
tre locurile 3 și 12. începtnd cu 
K. F. Germania, campioană 
mondială.

3. Plasarea Iranului șl Tunisiei 
(reprezentantele Asiei șl Africii) 
la periferia clasamentului.

Ce a scos la Iveală „Mundla- 
lul- •

A. Cuplul Argentina — Brazilia 
a confirmai tn general anticipa
țiile, întărind ln același timp 
ideea că avantajul terenului este 
hotări-tor.

B. Echipa Olandei, Instalată în 
poziția a patra, după anunțarea 

„Mund ialul", intre ieri fi azi

cu 
Ln can- 
înregia- 

cu o 
finală : 

mal

retragerii lui Cruyff, a demon
strat că reprezintă un fotbal de 
mare vigoare, care se poate dis
pensa de jucătorul considerat 
elndva factotum. Dealtfel, 
prilejul unei vizite făcute 
tonamentul olandez, am 
trat declarați* Iul Krol, 
săptămină înainte de 
„Absența lut Cruyff este 
mult teoretică. Fotbalul nu poate 
privi înapoi*.

C. Marea revelație a „Mundia- 
lului", cel puțin prin prisma sal
tului ln clasament, a fost echipa 
Tunisiei, care înregistrează un 
salt de șapte locuri. Pe locul 
doi, în acest sens, se află echipa 
Peru, cu 6 Ieruri. Acest din ur
mă salt se referă mai puțin la 
creșterea valorii intrinseci a „in
cașilor", cit la aprecierea nivelu
lui de ansamblu al „Mundlalu- 
lui", într-o carecare descreștere 
față de „Weltmeisterschaft”. 
Ideea este susținută șl de poziția 
oarecum identică a Poloniei, deși

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
VASILE BICHEA 

ÎNVINGĂTOR PE 3 000 M 
OBSTACOLE. LA PRAGA

La Praga, au continuat în
trecerile concursului internatio
nal de atletism „Memorialul 
Rosicky". In proba de 3000 m 
obstacole, victoria a revenit a- 
tletului român Vasile Biche», 
cu 8:37,52, urmat de sportivii 
cehoslovaci M. Sisovski — 
8:46,33 și V. Cerny — 8:49,10. 
Recordmana mondială Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) a 
cîștigat aruncarea greutății, cu 
20,68 m.

ROMANIA-FRANTA 21-10, 
LA HANDBAL FEMININ

In turneul internațional fe
minin de handbal de la Var
na, in primul meci, echipa 
României a învins cu 21—10 
(7—5) formația Franței. Alte 
rezultate : Iugoslavia — R. S. S. 
Lituaniană 25—15 (13—6) ; Un
garia — Polonia 21—18 (13—7) ; 
R. D. Germană — Bulgaria 
20—18 (8—8).

MARIA POGOREV1CI 
CONDUCE IN TURNEUL DE ȘAH 

DE LA TAPOLCA

După trei runde, în turneul 
feminin de șah de la Tapolca 
(Ungaria) conduce maestre ro
mâncă Marla Fogorevici, cu

In
ia 

arătat că sintem

materiale mai bune (talere 
calitate, instalații în stare 
funcționare perfectă, perso- 
manipulator al Instalațiilor 

la Tunari), o înțelegem că

trecerile individuale.„ •
tr-adevăr, Balcaniada de 
Ankara ne-a 
in progres, dar că mai avem 
încă multe de făcut Tfebuie 
continuată la ambele probe se
lecția și îmbunătățite meto
dele de pregătire, atit la lot dt 
și la cluburi. De asemenea, este 
necesar să se asigure și condi
ții ..............................................
de 
de 
nai 
de . _ . _
sarcina redresării talerelor ro
mânești cade, in egală măsură, 

atit pe umerii cluburilor, cit și 
pe cei ai federației. • Așa 
este normal să se intimple. Am 
în vedere o mai strinsă cola
borare, de pildă, între antreno
rii de la lot și cei de la sec
țiile din teritoriu. In același 
timp, facem apel și la marile 
cluburi să privească cu seriozi
tate problemele generale ale 
talerelor românești și să pună 
mai puțin accent pe interesele 
de club. In sport, patriotismul 
local excesiv este extrem de 
dăunător. • V-am ruga. în În
cheiere, să ne enumerați prin
cipalele confruntări viitoare la 
care vor participa taleriștii 
noștri. • Campionatele europe
ne, ce se vor desfășura la Suhl. 
în R. D. Germană. între 11 și 
25 iulie, și campionatul națio
nal, ce va avea loc între 11 
și 19 august 

formația "71 reprezintă mult maț 
puțin.

D. Martie decepții ale .„Mundla- 
lulul" slnt Franța șl Ungaria, cu 
( și, respectiv, 5 locuri sub nive
lul așteptărilor. Dacă „plonjonul" 
echipei Franței poate fl explicat 
prin faptul că „cocoșul galic* a 
avut la start un loc (poate) prea 
bun. echipa Ungariei, fără nici un 
punct cîștigat, poate invoca 
greu o scuză.

E. Deși a înregistrat doar 
plus de 4 locuri, echipa 1 
este revelația de fond a „ 
dialulul*. Azzurrll ’ 
stilul, eu excepya 
Argentina, pe care 

cu
un 

Italiei 
____ _ „Mun- 
șl-au schimbat 
medului 
l-au tratat

cu 
ea

pe vremea Iul Herrera, șl anunță 
ameliorări ln continuare.

F. Fosta noastră rivală în pre
liminarii. echipa Spaniei, deși 
pierde trei locuri față de antici
pațiile argentiniene, se poate 
considera o mare ghinionistă. Ea 
a avut victoria în mină, ‘ 
ciul cu Brazilia, fiind la 
de calificare, și a jucat 
bine cu Suedia. Oricum, 
spectiva Mundialului ’82, 
are mal multe , ..:
decît a avut Argentina înainte de 
1 iunie 1978. (Să notăm, Intre al
tele, că fotbalul mondial se va 
afla, In perioada edițiilor 1978 — 
82 — 84, sub semnul latinității, 
deoarece la Buenos Aires, la 
Madrid șl la Bogota se va vorbi 
despre „Mundial" șl nu despre 
„Welt" sau „World Cup").

★
Pentru că am amintit de șan

sele teoretice ale Argentinei șl 
Spaniei, vă propunem o nouă 
confruntare : cea dintre pronos-

tn me- 
un pas 

foarte 
în per- 
Spania 

șanse teoretice

2*/i P, urmată de Brusztman 
(Polonia) — 2 p (1), Ehgerland 
(Ungaria) — 2 p, Klimova
(Cehoslovacia) — l‘/2 p (1) etc. 
în runda a 3-a, Maria Pogore- 
vici, cu piesele negre, a învin- 
s-o pe Csonkics (Ungaria).

POLOISTII ROMANI 
LA SALONIC

de
Salonic, echipa 

cu 13—4

în turneul internațional 
polo de la - - -
României a învins 
(4—2, 1—0, 4—1. 4—1) selecțio
nata Franței. în celelalte jocuri 
s-au _ înregistrat rezultatele : 
România — Australia 4—4
(1—1, 0—0, 1—2, 2—1) ; Grecia 

—Franța 5—2 (2—0, 1—0. 1—1, 
1—1) ; Australia — Grecia 3—2 
(0-0, 1-0, 1—1, 1—1).

In fruntea clasamentului se 
află echipa României cu 3 p, 
urmată de Australia- — 3 p, 
Grecia — 2 p și Franța — Op.

REPREZENTATIVA MASCULINĂ 
DE VOLEI LA TURNEUL DE LA 

BERLIN

Reprezentativa masculină de 
volei a tării noastre a plecat 
ieri după-amiază la Berlin, 
unde participă ia un turneu in
ternațional la care și-au mai 
anunțat prezența echipele Po
loniei, campioana mondială 81 
olimpică. Cehoslovaciei, Unga
riei, alături de două formații 
ale R. D. Germane. Pentru toa
te participantele, turneul oferă 
un bun prilej ăe verificare a 
stadiului de pregătire în vede
rea campionatului mondial, ca
re se va desfășura peste două 
luni și jumătate in Italia.

Lotul voleibaliștilor români, 
care este însoțit de antrenorii 
Aurel Drăgan și Wiliam Schrei
ber și de medicul Petre Ben
din, cuprinde pe Mircea Tuto, 
van, Dan Girlcanu, Adrian Ar
buzov, Constantin Gavrilă, Ni- 
eolae Pop, loan Țerbea, Cornel 
Chifu, Constantin Bădiță, Pe
tre Ionescu, Sorir. Macavei, Au
relian Ion și Viorel Manoîe. 
Lotul a efectuat ieri diminea
ță un ultim antrenament în sa
la Floreasca. Din acest lot ca
re a făcut deplasarea lipsesc 
doi jucători de bază ai actua
lei reprezentative — Cornelia 
Oros și Laurențiu Dumănoiu — 
care nu sînt deocamdată la 
punct cu pregătirea.
JUNIORII NOȘTRI LA TURNEUL 

DE TENIS DE MASA 
DE LA VARNA

La Turneul internațional da 
tenis de masă pentru juniori 
de la Vama, la care au partici

pat jucători din 11 țări, spor
tivele noastre (Beatrice Pop și 
Lili Dosa) au ocupat locul II 
în proba pe echipe, după o fi
nală cu formația Bulgariei 
(0—3). Echipa masculină, alcă
tuită din Eugen Florescu și 
Andras Fejer, s-a situat pe 
locul IV. Beatrice Pop — re
velația concursului, Lili Dosa 
și Eugen Florescu s-au clasat 
intre primii 8, la simplu.

ticurile celor 16 antrenori al e- 
chipelor participante 51 rezultatul 
finaL Vă amintiți, poate, că tla- 
rul nostru a publicat înainte da 
„Mundial* aceste pronosticuri. 
Prima întrebare se referea la 
echipa care va cîștiga „Mundia- 
lul“. A doua solicita echipele cu 
șansa a doua. Nu vom repro
duce integral aceste pronosticuri. 
Vom aminti doar că un singur 
antrenor (Lajos Baroti) a indicat 
ferm Argentina, la punctul 1. 
Helmut Schon a oscilat intre Ar
gentina și Brazilia. Nici unul din 
ceilalți 14 nu a indicat Argentina. 
Opt antrenori au „văzut* R. F. 
Germania, trei au prevăzut vic
toria Braziliei, alți trei s-au gîn- 
dit la Olanda, pentru ca unul 
(scoțianul Ally McLeod) să an- 
ticipe victoria finală a Ungariei. 
Să notăm că Cesar Menotti, an
trenorul Argentinei, a dat un 
pronostic ferm : R. F. Germania!

Această confruntare nu facă 
decît să confirme că fotbalul nu 
stă pe loc. Schimbările șînt de
seori imperceptibile. Se manifes
tă uneori refuzul de a accepta 
căderea unui mit (cazul echipei 
lui Schfin). Se constată, alteori, 
o anume opoziție la acceptarea 
noului. In meciul Polonia — Tu
nisia, întreaga presă mondială a 
scris că echipa africană merita 
victoria. Iată cum o confruntare 
directă între o fostă echipă de 
prim rang și o necunoscută avea 
să răstoarne fixitatea unor jude
căți de valoare. Aceste argumen
te trebuie să fie prezente și la 
startul noii campanii a echipei 
noastre naționale. Bineînțeles că 
ele vor rămine însă o literă 
goală dacă „tricolorii* nu vor 
extrage esențialul din „Mundia- 
lul“ care a trecut șl asupra căruia 
vom reveni, pentru a-1 pune 
față în față cu realitățile și po
tențialul echipelor noastre.

loan CHIRILĂ


