
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi, 6 iulie, au avut loc ia 
plen lucrările sesiunii a VII-a 
a celei de-a VII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au sa
lutat cu vii și puternice aplau
ze sosirea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in lojile ofi
ciale au luat loc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioa
ră. Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă. Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Râdulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunâri Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
in memoria deputatului Ștefan 
Peterfi. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care a încetai 
din viată in intervalul de la 
ultima ședință plenară a M.AN.

Pe ordinea dț zi a aci oalei 
ședințe, adoptată in unanimita
te, sint înscrise următoarele 
puncte :

1. Validarea alegerii unor 
deputați în Marea Adunare 
Națională și depunerea jură- 
mintului de credință și devota
ment față de Republica Socia
listă România ;

După încheierea lucrurilor forumului legislativ suprem ol țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inminat, 
la Palatul Marii Adunări Naționale, înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România și diplome de onoare unor organizații județene 
de partid, consilii populare județene, unități economice și institute 
de cercetare și proiectare, pentru rezultatele deosebite obținute in 
anul 1977 in îndeplinirea și depășirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și a angajamentelor asumate, pentru 
ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile jude
țene de partid in industrie, construcții, agricultură și silvicultură, 
transporturi și circulația mărfurilor și pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea economiei in ansamblu.

in incheierea solemnității, primit cu deosebită căldură, cu vii și 
entuziaste aplauze, a luat cuvîrrtul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al partidului a fost subliniată in 
repetate rinduri cu aplauze îndelungi, expresie a hotăririi tuturor 
celor prezenți - bărbați și femei, tineri ți virstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalitățiși prin ei a întregului nostru po
por de a urma neabătut politica și cuvîntul partidului, îndemnul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a munci cu toată priceperea, 
energia și dăruirea, pentru a obține în viitor rezultate tot mai bune.

— Un raid prin cluburile 
bucureștene, la antrena
mentele celor mai mici 

jucători

în pag1. 2-3

Campionatele naționale și ale „Daciadei1* la sărituri In apă

VASILE NEDELCU SI MAGDALENA TOTH, 
PE PRIMUL LOC LA „1 nT

Considerate drept un foarte 
bun mijloc de pregătire a e- 
xercițiilor pentru probele cla
sice (trambulină 3 m și plat
formă), salturile de la trambu
lina de 1 m desfășurate ieri, 
la Ștrandul tineretului, în ca
drul campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" au prilejuit o 
întrecere destul de interesantă 
între cei mai buni săritori ai 
țării. In mod deosebit ne-a 
plăcut disputa seniorilor, din
tre care Vasile Nedelcu s-a de
tașat prin acuratețea execuți
ilor și, mai ales, prin faptul 
că a abordat citeva salturi cu 
coeficient maxim de dificultate 
(3,0) : dublu salt și jumătate 
răsturnat și înapoi, salt șl ju
mătate înainte cu 3 șuruburi.

(Continuare in pag. 2—3)

2. Proiectul legii privind asi
gurarea sănătății populației ;

3. Proiectul legii pentru mo
dificarea și completarea Legii 
retribuirii după cantitatea și 
calitatea muncii, nr. 57 din 29 
octombrie X974 ;

4. Proiectull legii eu privire 
la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat;

5. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat ;

6. Modificări in componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunării Naționale.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a fost validată ale
gerea unor deputați, care, apoi, 
au depus jurămintul de cre
dință și devotament față de 
Republica Socialistă România.

In continuare, au fost prezen
tate și examinate, fiecare in par
te, proiectele de legi de la punc
tele 2, 3, 4 și 5 ale ordinii de zL

După discuția pe articole a fie
cărui proiect de lege, forumul le
gislativ suprem al țării a adop
tat in unanimitate legile respec
tive.

La ultimul punct de Pe ordinea 
de zi. Marea Adunare Națională 
a adoptai in unanimitate propu
nerile privind modificări in 
componența unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

Ordinea de zi epuizindu-se, 
tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a declarat închise lucră
rile celei de-a VII-a sesiuni a 
celei de-a VII-a legislaturi a 
M.A.N.

l’ctfiitd internațională Snagov la caiac-canoc

ÎNTRECERI FOARTE ECHILIBRATE
IN PROBELE OLIMPICE

Ieri după-amiază, pe o vreme 
splendidă, cu mult soare, în ca
re vintul nu a stingherit pe 
participanții la regata „Sna- 
gov“, decit in prima cursă, fi
nala de caiac 1 pe distanța de 
1000 de metri, s-au desfășurat 
întrecerile tradiționalei compe
tiții de caiac-canoe. La startul 
probelor au fost prezenți spor
tivi din R. D. Germană, Unga
ria, Australia, Uniunea Sovieti
că, România.

Probele finale pe distanța de 
1000 m pentru băieți și 500 m 
pentru fete au scos in evidență

MtOtETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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„CUPA EUROPEI" LA PENTATLON MODERN 
S-A ÎNCHEIAT IERI CU PROBA DE CROS

După Warendorf (1974 și 1975) 
și Lvov (19/7), iată că și Bucu- 
reștiul intră in istoria pentat
lonului modern internațional, 
fiind — timp de cinci zile — 
ospitaliera gazdă a celei de-a 
4-a ediții a .Cupei Europei", 
întrecere care a reunit cele mai 
bune echipe de club de pe con
tinent. Ultima probă a compe
tiției a fost cea de cros, des
fășurată. ieri, in cursul dimine
ții. pe un traseu amenajat in 
pădurea de la Călugărent

Trebuie s-o spunem din capul 
locului, proba de cros s-a do
vedit de o duritate excesivă; 
căldura caniculară. parcursul 
de 4 900 m trasat pe un teren 
accidentat, pantele abrupte pe

Paolo Cristofori. din echipa 
campioană a Italiei, Fiamme 
d'Oro, victorios ieri in proba de 

cros
Foto : I. MIHAICA

buna pregătire a caiaciștilor și 
caiacistelcr din R. D. Germa
nă, care au ciștigat toate curse
le la care au participat. Pro
bele de canoe ne-au adus sa
tisfacții deosebite, mai ales prin 
comportarea multiplului cam
pion mondial și olimpic Ivan 
Patzaichin, care a cucerit pri
mul loc în disputa cu valoroșii 
canoiști din R. D. Germană.

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, primele stdrturi ale înotătorilor

FINALELE „DACIADEI11
SUB SEMNUL DISPUTEI 

PENTRU PERFORMANȚE DE VALOARE 
• întrecerile de la Dinamo vor constitui selecția pentru 
marile competiții ale sezonului • Bunaciu și Pânulescu

nu se vor întîlni in
Astăzi vom cunoaște pe pri

mii campioni ai „Daciadei", pe 
cei mai talentați și cei mai ra
pizi înotători ai țării. Ca și in 
următoarele zile de concurs — 
întrecerile sint programate la 
bazinul Dinamo de azi pînâ du
minică, in șase reuniuni —, 
competitorii vor urca pe bloc- 
starturi dimineața, de la ora 10, 
pentru seriile preliminare, ur- 
mînd ca, pe baza înregistrărilor 
instalației electrice de cronome-: 

care au trebuit să le urce sau 
să le coboare concurențri. una 
chiar în preajma liniei de so
sire — toate acestea i-au su
pus pe participanți la eforturi 
considerabile, mulți terminind 
preba epuizați, la capătul pu
terilor. Și aceasta, pentru că 
fiecare sportiv a dorit să ob
țină cit mai multe puncte, un 
loc cit mai bun in clasamentul 
general, o clasare cit mai ono
rabilă a echipei sale.

Dacă probele anterioare r.e-au 
furnizat cite o surpriză, se poa
te spune că și crosul ne-a efe- 
rit una de proporții: csie vor
ba de succesul net pe care l-a 
repurtat echipa campioană * 
Italiei, Fiamme d’Oro. câști
gătoare a probei. înaintea unor 
formații care porneau cu pri
ma șansă in această încercare 
a rezistentei și pregătirii fizice. 
Mai mult chiar, la individual, 
tu un timp excelent — mai 
ales in condițiile date — s-a 
clasat tot un sportiv italian, 
Paolo Cristofori. El este singu
rul dintre sportivi care a cobo- 
rit sub granița celcr 13 mi
nute. cu timpul obținut — 
12:49,86 — realizînd 1 258 p. 
Clasarea și a unui alt compo
nent al echipei Fiamme d'Oro 
în primele șase lccuri (C. Ma- 
sullo, locul 6 — 1 189 p) a asi
gurat succesul amintit, pe echi
pe. Buni alergători s-au dove

Final In „Topul Sportul1* la săritura In lungime

LA TG. MUREȘ, UN NOU RECORD
DE PARTICIPARE!

• Elevii de la liceul ,A1. Papiu-llarian" printre laureații 
intrecerilor • Prima ediție a „Topului" s-a bucurat de 

un frumos succes ® Atractive premii pentru primii 
clasați

Cine a urmărit evoluția par
ticipării la „Topul Sportul" a 
reținut desigur că elevii din 
Botoșani, de la liceele „A. T. 
Laurian" și agro-industrial au 
stabilit un record care nu figu
rează in clasamente : unul de 
participare. Prezenți fiind la 
Tg. Mureș, am răspuns la cea 
de a doua invitație a liceului 
„AL Papiu-llarian*. pentru că 
la prima, in toamna trecută, mi 
s-a putut da curs, din cauza 
timpului nefavorabil.

Ce legătură există între ele
vii din Botoșani și cei din Tg. 
Mureș ? Explicația ne-a oferit-o, 
înainte de concurs, profesorul

cursă directă
traj „Delfin", primii opt clasați 
in ordinea timpilor să-și dispu
te după-amiază, de la ora 17, fi
nalele probelor respective.

Faptul că întrecerile se des
fășoară pentru prima oară sub 
egida marii competiții națio
nale a constituit un stimulent 
deosebit, in special pentru îno-

Adrian VASIUU 

(Continuare în pag. 2—3)

dit și pentatloniștii englezi, si
tuați pe locul secund.

Un frumos rezultat au reali
zat sportivii români, ocupanții 
locului 3 în această probă. Iu- 
liu Galovici a fost chiar unul 
dintre liderii crosului, clasin- 
du-se pe locul 4. la egalitate 
cu englezul Clarck. Cu un re
zultat merituos a încheiat cursa 
și Dumitru Spiriea. cele 13:13,96 
minute aducindu-i 1126 p. re
zultat cu care fostul nostru 
campion ocupă poziția a 4-a 
in clasamentul general indivi
dual neoficial. Clasarea pe lo
cul 3 in proba de cros a echipei 
Olimpia. înaintea campioane
lor Ungariei și Poloniei, a avut 
drept consecință firească conso
lidarea locului 3 în clasamentul 
final al intrecerii. fiind pentru 
prima oară in existența «Cupei 
Eurcpei" cind echipa noastră 
campioană — de fiecare dată 
Olimpia — se situează pe po
diumul de onoare al competi
ției.

Victoria și cupa atribuită for
mației învingătoare au revenit 
echipei campioane, a Ungariei, 
Csepel Budapesta.

Clasamente : cros — echipe 1. 
Fiamme d'OYo (Italia) 4 621 p, 2.

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. a 4-a) 

loan Ehedi : „Nu știu ce rezul
tate se vor înregistra, deși am 
cițiva copii buni, dar vrem mă
car să fim printre cei cu parti
ciparea cea mai numeroasă".

După scurt timp, la sectorul 
de sărituri din curtea liceului 
animație mare. Se pregătesc de 
start băieții și fetele din clasa

(Continuare In pag. 2—3)

Emanuel FANTÂNEANU



Copiii în vacanță „ACȚIUNEA VENUS Meciul feminin de șah România - Iugoslavia

A MICILOR SPORTIVI DIN TITAN ECHIPA NOASTRA CONDUCE
masre in preajma 

P. 19 bis și P. 18 din 
larmă neobișnuită 

oră atît de matinală:

Larmă 
blocurilor 

O
o . _
abia săltase peste pă- 
de macarale dinspre 
aducînd peste Capitală

Titan, 
pentru 
soarele 
durea 
Glina, 
colb de aur din largul Bărăga
nului. Pe o palmă de teren vi
ran dintre blocuri, pînă mai 
ieri inundată de bălării, se a- 
dunaseră zeci de copii, copiii 
cartierului, aflați în primele 
zile de vacanță. Cineva, un om 
intre două vîrste, îi împărțea 
pe echipe, da indicații, ca pe 
Un cîmp strategic, într-o mare 
acțiune. Și era, intr-adevăr, o 
acțiune. Copiii i-au spus „Ac
țiunea Venus", iar Nicolae Du
mitrescu, omul între două vîrste 
care-i conducea, locatar în P. 19 
bis, a fost de acord cu această 
denumire. „Pînă la urmă așa 
o să și botezăm baza noastră 
sportivă. Dar ăsta-i nume pre
tențios. băieți. Trebuie să lasă 
un lucru ca lumea, că altfel..." 
„Lisați pe noi, nene Dumitres- 
cule !“ — au zis frații Cora, 
Nine și Silviu George...

„Acțiunea Venus" s-a născut 
i— după cum aveam să aflăm — 
.cu săptămîni în urmă, la Școa-

82. Ea viza a- 
minibaze spor- 
pași de școală, 
n-a fost ușoa-

la generală nr. 
menajarea unei 
tive, aici, la doi 
Perioada tezelor 
ră, timpul a fost destul de în
cărcat, dar „Acțiunea Venus" 
prindea, totuși, viață. S-au 
strîns materiale, s-au colectat 
bani pentru plase de sîrmă ne
cesară împrejmuirii. „De ce să 
batem noi mingea prin bă
lării ? — a întrebat Mircea An- 
ghcl. Cum am încheiat cu școa
la, ta treabă, băieți 1“

S-a nivelat terenul, s-au tă
iat marcaje, câțiva locatari au 
sărit în ajutorul copiilor, au 
implantat porți de fotbal și de 
handbal, stilpi pentru împrej
muire. Frații George, apoi Ion 
Munteanu și Marian Buga și 
Ion Pacia se întreceau la că
ratul pămîntului. Terenurile 
prindeau contur după numai 
citeva ceasuri, nimeni nu 
gândea la oboseală.

Cu așa constructori nu 
poate ca „Acțiunea Venus" 
nu se încheie cu succes.

Vom reveni să-i urmărim 
midi sportivi din Titan la pri
mele întreceri.

ÎNAINTEA ULTIMULUI TUR

re

se 
să

pe

Viorel TONCEANU

ALERGÎND PRIN SOARE
DUPĂ MINGE

Reluarea celor două partide 
întrerupte din turui II ai me
ciului feminin de șah Româ
nia—Iugoslavia (întâlnirea
Amalia Pihajlici — Dana Nu- 
țu s-a dai remiză fără joc) a 
prilejuit o luptă acerbă, care 
a durat aproape 5 ore ! Mar
gareta Mureșan, în fața Oli- 
verei Prokopovici, și Ligia 
Jicman, în fața Măriei Petro- 
vici, dețineau poziții mai sla
be. Beneficiind de analize im
pecabile și demonstrând la 
tablă o mare putere de luptă 
și de concentrare, jucătoarele 
noastre s-au apărat exact, ast
fel că în ambele partide au 
fost consemnate remize.

In felul acesta, turul n se 
încheie la egalitate (3—3), for
mația noastră păstrindu-și 
avansul obținut in prima rtm- 
dâ. Scorul este 7—5. Echipa

României conduce și Ia juni
oare cu 2%—1%.

Aseară a avut loc turui III, 
în care s-au înregistrat rezul
tatele :

L Vlaska Macek — Elisabeta 
Polihroniade într. IL Gertru
de Baumstark — Gordana 
Markovici într. III. Maria 
Prokopovici — Margareta Mu- 
reșan într. IV. Dana Nuțu — 
Amalia Pihajlici 1—0, V. Te
reza Stadler — Lia Bogdan 
0—1, VI. Ligia Jicman — 
Maria Petrovici intre 
re);

L Dușița Cejici — 
Die 1—0, n. Luminița 
cia — Brigitte Stadler într.

înaintea ultimului tur, de 
astăzi (în care româncele vor 
avea albele la mesele fără 
soț), scorul este 9—5 (4) în 
tatEnirea senioarelor și de 
2’/i—2% (1) în aceea a junioa
relor.

(senioa

Viorica 
Cârma-

LUPTĂ STRÎNSĂ
LA SATU MARE

Cer de azur ar
cuit peste Bacăul 
mereu mai frumos, 
mai modern, scăl
dat de razele unui 
soare fierbinte. Am 
găsit orașul de pe 
Bistrița, in această 
duminică, conectat 
parcă mai mult de- 
cit aricind (și-l cu
noșteam de atita 
vreme) la fenome
nul sportiv. In Sala 
sporturilor se des
fășura o „zi a gim
nasticii" și spatiile 
erau arhipline. Știam 
că oamenii, copiii 
de aici iubesc gim
nastica, dar nu cre
deam că o fac cu 
atita pasiune. Cite
va fetite de lingi 
mine iji reținuseră 
răsuflarea pentru că 
o „stea" — sau poa
te o viitoare 
— a sportului 
de îndrăgit de 
tocmai executa 
salt spectaculos

pe bîrnă, încreme
nind pe pedea. Fără 
să vrea, fetitele 
lingă mine au 
clamat atit de 
noscutul „stai !". 
poi, in final, 
splendid ansamblu 
a smuls ropote de

de 
ex- 
cu-
A- 
ur.

^\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
însemnări

stea 
atit 
ele 
un 
de

aplauze spectatorilor 
ridicați in picioare.

Cind Sala sportu
rilor .jierbea", a- 
fară, la cițiva zeci 
de metri, alti copii 
ai Bacăului se bucu
rau de frumusețile 
mișcării in aer liber. 
Pe terenurile de te
nis, de handbal si 
baschet, pe cele de 
volei, pe gazor.ul 
crud te zbenguiau, 
se mișcau in tovără
șia mingii. Erau ci-

te va tute: C.-piii din 
marele cartier Cri- 
șan 1, elevi ai șco
lilor generale tir. 18 
și Î6.„

Moi departe, pe 
complexul „23 Au
gust", realizat prin 
grija municipalității 
și a organelor spor
tive, copiii se aflau, 
de asemenea, in 
lumea lor, in lumea 
sportului. Stadio
nul le aparținea. 
Și bucuria, <» bucu
rie fără mergini. ie 
umplea f.'nța. Bucu
ria lor, bucuria pă
rinților, bucuria
noastră, a celor care 
îi urmăream cum 
aleargă îmbujorați 
după minge.

Minunați a fost 
această zi a sportu
lui rezervată chiri
ilor, acolo. In orașul 
de pe Bistrița !

Constantin ALEXE

în turneul internațional ,£o- 
meș-*78“, care se dispută la 
Satu Mare, întrecerea este 
foarte interesantă. Runda a 8-a 
a fost caracterizată de o luptă 
deschisă, marea majocâtate a 
partidelor jucindu-se la ciștig. 
Rezultatul : o singură remiză, 
restul tatitairilor decise !

Se remarcă revenirea puter
nică a lui Emil Ungureanu ca
re, cu 5 puncte înscrise in ul
timele 6 runde, a intrat ta plu
tonul fruntaș, aspirixtd la unul 
din primele locuri. Excelentă 
este, de asemenea, evoluția ve
teranului Kliiger. care a mai 
jucat in țara noastră acum a- 
proape 25 de ani I

REZULTATELE : Kluger — 
Dobosz 1—0, Ilijin — Ungurea- 
nu •—1, Banas — Fischer 
*/z—Va Biriescu — Basu 1—0, 
Bohosian — Koposztasz 1—0, 
Follert — Szabo 0—1, Armas — 
Miiller intre ruptă într-o pozi
ție aproximativ egală.

CLASAMENTUL: KLUGER
5% U), Banas 5%, Ungureanu 
5, Armas 4% (1), Bohosian, 
Szabo t'/z, Biriescu 4 (1), Busu, 
Dobosz 3 (1), Fischer 3, Ko
posztasz 2*/, (1), Follert 2!/j, 
Miiller 1 (2).

S-A ÎNCHEIAT „TOPUL SPORTUL" LA SĂRITURĂ IN LUNGIME
(Urmare din pag. 1)

a IX-a B. După încălzirea prea
labilă se dă startul. Intră mai 
tatii în concurs fetele. Primele 
sărituri nu sînt prea încuraja
toare. Doar Monica Nicolae 
(3,84 m) și Doina Sauciuc (3,78 
m) se detașează. Iată însă că, la 
seria a doua, Erzsebet Fuecaro 
și Deana Spiridon trec în frun
te, ambele cu 3,95 m, rezultat 
care le situează, totuși, între 
primele zece în clasamentul in
dividual. Așadar: Erzsebet
Fuecaro 3,95 m, Ileana 
don 3,79 m, Elena Nis tor 
Daniela Fodor 
Balogh 3,64 m, 
3,57 m, Pocsis 
Simona Olteanu 
o medie de 3,70 _ __ „_
sează pe locul IV în clasamentul 
general.

Urmează băieții. Decalaj va
loric intre primul concurent (So
rin Zăhan — 5,01 m) și ultimul 
(Marcel Deac — 4,27 m), ceea 
ce face ca media stabilită (4,45 
m) să-i situeze la egalitate (lo
curile 7—8) cu cei din Botoșani. 
Deci : Sorin Zăhan 5,01 m (po
ziția 7 la individual), Marcel 
Nemeth 4,73 m, Mesenschi Hriț- 
cp 4,68 m, Septimiu Dea 4,67 m, 
loan Florea 4,58 m, Ovidiu La- 
zâr 4,52 m, Ioan Demeter 4,29 
m, Marcel Deac 4,27 m.

Sîntem anunțați că vor 
concureze și cei din clasa a IX-a 
C. „Cred că aici vor fi evoluții 
ceva mai bune" — ne spune 
prof. Ehedi. Așteptăm. Luminița 
Frățilă, .crainica concursului, dă 
startul. Ca și la clasa preceden
tă, încep fetele : Iudith Resagh 
4,17 m, Niooleta Gorea 4,15 m, 
Melania Voșloban 3,85 m, Adria
na Gherghcl 3,66 m, Mara Cud- 
rici 3,64 m, Ana Boeriu 3,55 m, 
Angela Vulc 3,48 m, Ermina Ru- 
su 3,42 m, Adriana Dînșoreanu 
3,27 m, Georgeta Pintea 3,25 m. 
Se fac repede calculele : me
dia generală 3,64 m. Chiar și 
fără record, fetele se bucură : 
după a IX-a B la echipe, dar

Spiri- 
3,78 m,
Xenia 

Szanio
3,04 m,
Ileana_____

Todea 3,45 m, 
3,38 m stabilesc 
m, care le pla-

să

între primele 6 formații ale „To
pului" și locui 5 la individual. 
„Nu e malt. Poate că băieții.-", 
spune una din fete.

Notăm, pe rând, rezultatele 
acestora : Sorin Lazâr .4,93 m, 
Rada Spinei 4,91 m. Alexandru 
Zănescu 4,89 m. Emil Țircă 4,86 
m, Mircea Măgureanu 4,84 m, 
Sorin Tablă 4,83 m. OUo Belza 
4,80 m, Nicolae Fecheie 4,^ m. 
Mircea Musgociu 4.64 m, Vio
rel Pîrvu 4,62 m. Spre deose
bire de clasa precedentă, băieții 
de la a IX-a C au dovedit mai 
multă omogenitate, ceea ce l-a 
situat pe locul 4 in clasamentul 
general, iar Sorin Lazâr 
printre primii zece la 
dual.

Așadar, o evoluție în 
bună, ceea ce face 
clase de la liceul „Al. Papiu-Ila- 
rian" din Tg. Mureș să se afle, 
deocamdată, printre laureatele 
concursului nostru.

Spuneam la începutul acestor 
rinduri că prof. L Ehedi ne pro
misese și un... record de parti
cipare. Intr-adevăr, el a fost

se află 
indivi-

ca
ger.cra! 
ambele

stabilit ! Cum ? Luind pute, 
hors-concurs, și ceilalți elevi ai 
celor două dase. Astfel că, ta 
afara celor 40 de participanțl 
direcți, s-au aflat în întrecere 
încă 22 de elevi. Ne-a bucurat, 
desigur, interesul manifestat 
pentru această competiție de 
elevii mureșeni care, sîntem si
guri. cu ceva mai multă atenție 
ar fi putut obține rezultate și 
mai bune.

„Vacanța a intrat în dreptu
rile ei. Odată cu venirea ei s-a 
încheiat și „Topul" nostru. Au 
luat porte pînă acum 27 de echi
pe (băieți și fete) din Cîmpu- 
Iung Muscel, Arad. Ploiești, Tg. 
Mureș, Slatina, Timișoara, Bo
toșani, Suceava, București, Satu 
Mare, Curtea de Argeș, Slobo
zia și Sibiu, ceea ce denotă că 
întrecerea s-a bucurat de o fru
moasă participare, pe care o do
rim și mai bogată la ediția vii
toare.

In curind vom reveni cu re
zultatele finale și cu anunțarea 
premiilor oferite de ziarul no
stru celor mai buni participanți.

UN REMARCABIL SUCCES
La tragerea din 25 iunie a.c. participantul CHIR1ȚĂ ALE

XANDRU din București, jucind o variantă 25%, a 
autoturism „Dacia 1 300“.

cițtigat un
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RISME „DACIA 
CÎȘTIGURI IN BANI.

Vă reamintim că :

„LOTO—2" 
AUTOTU- 

1 300* Șl

• se extrag in total 12 nu
mere din 75.

TURNEU FINAL CU... DC
Două dintre fruntașele bas

chetului feminin din țara 
noastră — I.E.F.S.-Lic. 2 
(campioana «n-titre, acum o- 
cupanta locului secund toi 
Divizia A) și Mobila Satu 
Mare (locul 3) — au anunțat 
federația, printr-un telefon 
laconic, că nu vor lua parte 
la turneul final al campiona
tului național, deoarece 
Îndeplinesc 
lamentară de 
jucătoare de 
urmare, cele 
formații vor 
cu 0—2
rile cu 
București ____
dea, cedînd poziții m cla
sament și nemaiavlnd drep
tul să susțină toitîlniri inter
naționale In sezonul 1978— 
1979.

Desigur, faptul In sine este 
grav, deoarece sînt implicate 
echipe cu reputație în basche
tul românesc : I.E.F.S.-Lic. 2, 
pepinieră a lotului național, și 
Mobila, reprezentanta unui 
centru de unde s-au ridicat 
numeroase elemente de cer
tă valoare. Și, totuși, I.E.F.S.- 
Itic. 2 și Mobila nu au fost 
capabile să pregătească șl să 
prezinte cite trei baschetba
liste de 1,80 m, deși prevede
rea regulamentară este cunos
cută de aproape un an de 

' ' In situație
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zile. Din păcate, 
asemănătoare s-ar fi 
(dacă ar fi ajuns să .
unul din primele patru locuri) 
și alte formații : Olimpia

iNOASTĂZI, PRIMELE STARTURI ALE
(Urmare ăin pag. 1)

tâtoarele noastre fruntașe, dor
nice să cinstească acest eveni
ment al natației românești prin 
rezultate de cit mai bună va
loare. Le-am intilnit pe cam
pioanele noastre la antrenament 
atit miercuri, cit și joi lucrînd 
cu obișnuita intensitate. încer
când să recupereze timpul pier
dut în zilele precedente, cînd 
practic nu au avut unde să se 
pregătească (la Dinamo se fă
cea toaleta bazinului, iar la 
J23 August" apa era rece !). 
Ne-a impresionat in mod deo-

sebit ambiția cu care aceste 
sportive încearcă tot ce este 
pcsibil pentru a mai „smulge" 
cronometrului cite o secundă 
— două, pentru ca in zilele fi
nalelor să poată materializa 
efectiv, în performante de va
loare, truda lor din săptămî- 
nile și lunile precedente. în 
numărul nostru de ieri anun
țam programul maximal pe 
care și l-a ales la această 
competiție Irinel Pănulescu. 
Azi sintem în măsură să anun
țăm și probele la care va con
cura Carmen Bunaciu: 100 și 
200 m spate, 200 m liber. 
Așadar, din păcate un pre-

CAMPIONATELE NAȚIONALE LA SĂRITURI IN APĂ
(Urmare din pag. 1)

Alexan- 
un sin- 
3,0 (tri- 
inainte), 
un mo-

Prezumtivul sâu rival, 
dru Bagiu, prezenttad 
gur salt cu coeficient 
piu salt și jumătate 
nu a constituit in nici
ment un adversar capabil să-1 
depășească pe Nedelcu, dar 
noi apredem că la trambulina 
de la 3 m lupta va fi mai e- 
chilibrată. Ceilalți concurenți, 
modești, fără pretenții.

La fete, campioana de 
anul trecut, Georgiana Săcă- 
Ieanu, a evoluat diminea
ță sub posibilități (între
ruperea activității într-o peri
oadă care trebuia să constituie 
baza pregătim s-a resimțit din 
plin), dar după amiază, ambi
ționată, a refăcut din handi
cap, urdnd de pe locul 4 pe 
locul 2. Noua campioană a țâ
rii, Magdalena Toth, cu salturi 
din ce in ce mai „șlefuite", cu 
intrări care tind să o ajute în 
obținerea unor note bune, a 
condus de la început, a câști
gat fără emoții, dar nu a con
vins, deoarece salturile ei cele 
mai grele au de-abia coeficien
tul 2,4 (salt și jumătate contra 
și înapoi, în echer). Cit pri
vește pe celelalte finaliste, nid 
ele nu s-au ridicat — din 
punct de vedere al coeficienți
lor de dificultate .— la un ni
vel prea înalt In schimb, deși 
necalificate pentru finală, foar
te tinerele Isabela Bercani (13 
ani) și Cristina Timar (12 ani), 
ambele de la Progresul, au 
produs o impresie plăcută, să
riturile lor Îndrăznețe (pentru 
virsta lor) creindu-le reale per
spective.

Rezultate. SENIORI : 1. Vasile Ne- 
delcu (Progresul București) 683,40 p — 
campion național și al „Daciadei" ; 
2. Al. Bagiu (Crișul Oradea) 639,40 
p ; 3. M. Kciss (C.S.Ș. Sibiu)
588,20 p ; 4. I. Jancsek (Crișul) 575 p;
5. D. Nedelcu (Progresul) 574,10 p ;
6. D. Oprean (C.S.S. Sibiu) 563,32 p; 
SENIOARE : 1. Magdalena Toth (Cri
șul) 535,37 p — campioana națio
nala și a ,,Daciodei“ ; 2. Georgiana 
Sâcâleanu (Progresul) 508,47 p ; 3. 
Elena Cîrsticâ (Progresul) 502,70 p ; 
4. Felicia Cirstea (Lie. 2 București) 
499,27 p ; 5. Daniela Cojanu 
greșul) 483,20 p ; 6. Anca 
(CS.M. Cluj-Napoca) 456,22

întrecerile continua limbată 
seniori, platformă senioare) și

(Pro- 
Bereș 

P- 
(3 m

__ _  .. , . _, se în
cheie duminica (3 m senioare, plat
formă setiori). In fiecare zi, între
cerile încep de la ora 10 (salturi 
preliminarii) și de la ora 16 (finale).
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NUMAI SPORTIVII SI

LA „LOTO-2“
• se acordă 6 categorii 

de cîștiguri.

• se poate cîștiga și cu 
2 numere din cele 4 ale 
uneia din extrageri și cu 3 
numere din cele 12 extrase.

Se participă pe bilete se
ria „R“ de 10 lei, completa
te cu 1 variantă simplă achi
tată 100%, sau cu 4 varian
te simple achitate 25%.

NU UITAȚI I ULTIMA 
PENTRU CUMPĂRAREA 
LETELOR - 8 IULIE a.c.

ZI 
Bl-

e

I

Pe marginea unor sancțiuni
La H ani, cînd a pășii pentru 

prima dată pragul arenei Voința 
din Capitală, Elisabeta Badea e- 
ra o fată pasionată de sportul 
popicelor, pistele de joc consti
tuind pentru ea o mare < 
Muncea din răsputeri 
trenamente, imaginîndu-și 
va veni ziua cind o 
plină ii va aștepta cu 
răbdare apariția. Mai 
ziu, visul a devenit realitate, în- 
tii a ajuns jucătoare de bază in 
echipa clubului Voința, iar apoi a 
fost promovată In reprezentativa 
țării, evolutnd, pe cele mai renu
mite arene inter naționale.

Zilele trecute insă cind am. 
fost invitați să participăm la o 
ședință a biroului federal, Eli
sabeta Badea a apărut spre 
regretul tuturor — într-o cu 
totul altă po-stură. „Neapreciind 
condițiile optime care i-au fost 
asigurate pentru afirmarea ta
lentului, se arăta — printre alte
le — in referatul prezentat de 
secretarul F.R.P., L. Szocs, spor
tiva Elisabeta Badea, amețită de 
unele succese, a alunecat pe 
panta vedetismului, lipsită de spi
rit colectiv șl certată cu morala 
sportivă44. Ce i s-a mai reproșat 
in ultima vreme ? O doză exa
gerată de îngimfare, consider in
duse de neinlocu.it atit in echi
pa națională cit și în cea de 
club. Este permanent irascibilă, 
mereu pusă pe gîlceavă. Ignorind 
sfaturile și neținind seamă de 
unele măsuri luate de federație, 
ea nu și-a revizuit nici un mo
ment atitudinea. Dimpotrivă, de 
curind, a amenințat conducerea 
Clubului Voința că, dacă nu i se 
rezolvă anumite probleme per
sonale, nu va mai juca pentru 
echipă și a pălmuit o colegă, 
pe junioara Aurelia Pândele, 
fapt pentru care a fost trimisă 
acasă de la Mangalia, unde s-a 
desfășurat finala campionatului 
republican. „Repetatele încălcări 
ale normelor vieții sportive co
mise de această jucătoare, se 
menționează in referat, pot fi 
reproduse pe încă multe pagini44.
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Subiecte de actualitate

JUCĂTOBil NOȘTRI AU UNELE IDEI ÎN JOC, 
ECHIPELE NU AU ÎNSĂ 0 IDEE DE JOC!
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.........  Raidul nostru

In căutarea «SCHIMBULUI DE MllNE”

0 „RADIOGRAFIE", LA ORELE DIMINEȚII, 
ÎN CINCI CLUBURI RUCUREȘTENE

Nimeni n-ar putea afirma 
vreodată, despre fotbaliștii noș
tri fruntași — respecttnd, bine
înțeles adevărul —, că aceștia 
n-ar avea idei in joc. Dimpotri
vă. Am putea spune chiar, ex- 
primîndu-ne tot în limitele ade
vărului, că jucătorii component! 
ai primului eșalon au foarte 
multe idei. Uneori prea multe. 
Idei spontane sau rezultat al u- 
nor procese de gindire mal len
te. Idei utile sau mai puțin uti
le in economia jocului, unele 
chiar... Inutile, dar... idei.

Așa, de pildă, unii sînt domi
nați de ideea „căratului" mingii 
de-a lungul și de-a latul tere
nului, In timp ce alții se com
plac in postura de , privitori", 
contemplând realmente mișcarea 
coechipierilor și a adversarilor 
in teren. Sînt. de asemenea, des
tui jucători cărora le vine ideea 
de a șuta la poartă — din si
tuații imposibil de finalizat sau 
pur și simplu din egoism — clnd 
mai firesc șl mai in folosul e- 
chipei ar fi fost să paseze. Al
tora, In schimb, atunci cind slnt 
lntr-o situație dară de gol, 11 
se pare mult mai ingenios de a 
mal face o mișcare in plus, o 
fentă, un dribling, exact atît cit 
trebuie ca să le scape momentul 
cei mai favorabil finalizării. Mai 
există șl idei potrivit cărora se 
creează deprinderea’ ca extrema 
să centreze numai pe sus sau 
numai pe jos, făcind abstracție 
de cerințele fazei ; ca mijlocașii 
să paseze numai la picior, nu 
și te „fcitflnire", in funcție de 
necesitatea momentului ofensivei; 
ca fundașii să trimită în față, 
mingi la întâmplare, din care 
să profite mal curînd adversa
rul ; ca portarii să-și permită 
exhibiții ieftine, cu prețul com
promiterii muncii unei întregi e- 
chlpe.

Și, totuși, fotbaliștii noștri nu 
au (de ce să nu recunoaștem 7) 
numai asemenea idei, cu carac
ter de balast care, la drept vor
bind, ar putea să lipsească. Ei 
au și destule idei bune, utile în 
joc, grație cărora se realizează, 
uneori, faze frumoase șl se în
scriu goluri spectaculoase, din 
acțiune sau Ia momente fixe. 
Din păcate insă, acestora — atlt 
de necesare construirii și desfă
șurării acțiunilor colective — le 
lipsește ceva cu valoare de li
ant ceva care să le asigure con
vergența spre scop șl care să 
elimine caracterul tntîmplător al 
finalizării. Le lipsește așa numita 
Încadrare In spiritul unui mod 
unitar de acțiune. Lipsește 
IDEEA DE JOC.

La prima vedere, s-ar părea 
că este un simplu joo de cu
vinte. Dar nu, nici vorbă de așa 
ceva. Absența unei idei de joc 
din panoplia tactică a echipelor 
noastre divizionare A — chiar 
ți în condițiile în care, după 
cum am văzut, jucătorii nu sînt 
lipsiți de îdei — este o realitate 
care nu mai poate fi ignorată.

Cu ani în urmă, am fi putut 
vorbi despre o anumită idee sau 
stil de joc al echipei C.C.A., ba
zat pe o mare țesătură de pase, 
pe desfășurarea cu predilecție a
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TURCU (F. C Argeș), PRINTRE CEI MAI BUNI
ÎN TURNEUL DE LA LODZ

încheiat șl echipa piteș- 
revenit acasă. Cîteva a- 
despre comportarea la 

fotbaliștilor argeșeni am 
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Cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la înființare, cunoscutul 
club al celebrului portar To
maszewski, L.K.S. Lodz, a orga
nizat un turneu internațional la 
care au participat patru echipe 
poloneze de tineret și două for
mații de peste hotare, F. C. Ar
geș șl Kotka din Finlanda. Tur
neul s-a 
teană a 
mănunte 
Lodz a 
solicitat ___________ ___
Ianovschi,

— Noi am deplasat în Polonia 
o echipă de juniori — ne-a spus 
cunoscutul tehnician al lui F. C. 
Argeș — alcătuită din jucători 
care vor face parte din „U“-le 
ce vă reprezenta clubul în vii
toarea ediție a Diviziei naționale 
de juniori. La Lodz, F. C. Ar
geș a fost cea mai tînără forma
ție. Am jucat într-o grupă cu 
Warta Poznan și Widzew Lodz, 
cu ambele termintod la egalitate: 
0—0. Cum și meciul Warta — 
Vidzew s-a încheiat nedecis, 1—1, 
pentru ordinea partidelor finale 
s-a recurs la tragerea la sorți și 
n-am avut noroc să jucăm în fi
nală 1 In ultimul meci, F. C. Ar
geș a întrecut echipa finlandeză 
cu 4—0, prin golurile marcate de 
Turcu (2), Nica șl Meilescu. Tur
neul a fost cîștigat de Warta : 
1—0 cu L.K.S. Lodz, prima cla
sată în grupa a n-a.

— Care dintre speranțele dum
neavoastră șl ale F. C. Argeș 
s-au remarcat la Lodz 7

— In primul rînd, Turcu. El a 
demonstrat și acolo că cele două 
note de 8 ale sale din campiona
tul primei divizii n-au fost în- 
tîmplătoare. Turcu va ajunge u- 
nul dintre cei mai buni atacanți 
ai divizionarei A F. C. Argeș. 
La Lodz s-a numărat printre cel 
mal tehnici jucători ai turneului. 
Alături de el s-au mai evidențiat 

acțiunilor ofensive pe extreme 
și finalizarea atacurilor, alterna
tiv, prin centrul înaintaș (Ale- 
xandrescu) șl unul dintre interi 
(Constantin). Ceva mal tîrziu, 
Dinamo a reușit să realizeze un 
excelent bloc funcțional, apă- 
rindu-se, de regulă, supranume- 
ric, atacînd viguros cu partici
parea și a mijlocașilor sau con- 
traatacînd rapid prin Jucători- 
săgeată", de tipul Jui Frățilă șl 
Plrcălab. A fost riadul, apoi, al 
Rapidului să ofere un veritabil 
model de acțiune colectivă, în
cadrată intr-o foarte precisă și 
eficace idee de joc, potrivit că
reia cuplul atacanților centrali 
Dumitriu H — Ion loneacu era 
susținut de munca anonimă ți 
fără de răgaz a patru oameni 
de la mijlocul terenului, unde 
acționau și cele două „extreme- 
piseon", Nâsturescu și Codrean u. 
Și asemenea exemple, din cate
goria cetor mai reprezentative, 
desigur, ar mai putea continua 
cu U.TA. din perioada anilor 
1368—71 remarcabilă prin echi
librul dintre compartimente și 
prin intercalarea surprinzătoare a 
apărătorilor In prima fiule de 
atac ; cu A.SA. Tg. Mureș, o 
veritabilă maestră a contraatacu
lui abil dirijat de cuplul N. 
Naghi — Hajnal și frecvent fi
nalizat de trio-ul Fazekaș — L 
Mureșan — Varodi ; eu Univer
sitatea Craiova, și ea o mare 
beneficiară a jocului pe contra
atac. dar și a jocului pozițional, 
„cu paravan", încheiat cu șu
turi de la distantă.

Surprinzător, in ultimii ani, 
prezența unei idei precise în 
modul de acțiune al echipelor 
noastre fruntașe a devenit tot 
mai rară și mai nesemnificativă 
In realizarea performanțelor. 
Steaua, de pildă, n-a mal in
sistat în jocul rapid șl derutant 
pe extreme, Dinamo n-a mal 
găsit soluții (după plecarea lui 
Nunweiller VI șl a lui Luces cu) 
pentru valorificarea calităților 
de golgeter ale lui Dudu Geor
gescu, A.S.A. șl Universitatea 
Craiova nu s-au mal „văzut" 
decit sporadic șl mai mult în
tâmplător pe contraatac. Pe ici 
pe colo au rămas doar cîteva 
excepții : Sportul studențesc — 
în continuare o „elevă" sîrgu- 
incioasă, în căutare de ceva nou 
șl Politehnica Timișoara pe ca
lea realizării unui stil propriu 
de joc.

Puțin, foarte puțin. Ca să nu 
spunem că, de fapt, ideea de 
joc a dispărut in ultimii trel- 
patru ani. Cam de cind, ca să 
facem o legătură firească, șl ni
velul campionatului a scăzut de 
la an la an, iar în cupele eu
ropene formațiile noastre au pă
răsit competiția chiar din pri
mul tur I

Iată o temă de meditație, asu
pra căreia ar trebui să se con
centreze atenția șl preocupările 
antrenorilor. Și chiar de pe a- 
cum, din aceste zile liniștite de 
vacantă. Pentru o cit mal grab
nică șl totală reconsiderare a 
ideii de joc în fotbalul nostru 
divizionar.

Mihai IONESCU

mare per-de

rar 
In

portarii Istrate și Nițu. în sfîr- 
șit, aș mai adăuga și pe Ralea, 
o extremă stingă J *--------------
spectivă.

Cum extrem de 
novschl a greșit 
sale privind jucătorii 
formare, înseamnă că o 
grupă de SPERANȚE 
porțile consacrării purtînd marca 
clubului piteștean. Frumoasa im
presie lăsată la Lodz a constituit 
argumentul Invitării echipei, pen
tru anul viitor, la turneul interna
țional de la Bytom. (L. D.)

Leonte Ia- 
aprecierile 
tineri, în 

nouă 
bate la
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Categoria 1:1 variantă 25% — AUTOTURISM DACIA 1300 ; 
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Autoturismul Dacia 1300 de la categoria 1 jucat 25% a fost 
obținut de ANGELO POPA din BRAILA

O VESTE BUNĂ PENTRU IUBITORII LOZULUI IN PLIC I

IN CURIND

LOZUL VACANTEI
Peste cîteva zile se va găsi în 

vînzare la agențiile Loto-Prono
sport și la vînzătorii volanți din 
mediul urban o nouă și atractivă 
emisiune specială limitată „LO
ZUL VACANȚEI-.

S intern in plină vacanță a elevilor. Prilej excelent pentru ei
de a lua drumul stodioanefor, acolo unde antrenorii du
hurilor ți asociațiilor sportive au o bună posibilitate de a 

depista pe viitorii fotbaliști. Raidul nostru anchetă de azi - ți 
cete core vor urma - se înscrie în această orie de preocupări 
pentru „schimbul de miine*. Ne-am propus să urmărim CIT SE 
LUCREAZĂ, CUM SE LUCREAZĂ, CU CINE SE LUCREAZĂ PE 
TERENURILE DE ANTRENAMENT, CINE SI NT ACEIA CARE II 
INSTRUIESC PE CEI MICI Șl CUM SINT ORGANIZATE SELECTELE 
LA CLUBURI Șl ASOClAȚH SPORTIVE.

ki nodurile de față, vă prezentăm „radiografii* pe ocecstă 
temă de la cinci unități fotbalistice din Capitală.

Daniel Dumitrescu știe unde va fi C. M. lin 1S86
_-Bancul sportiv Dcnamo. Ora

1,30. Pe terenurile de zgură roșie 
— terenuri de baschet — una 
dintre grupele de copii (IR—11 
ani), categoria Începători. ale 
Centrului dinamovist este In plin 
antrenament. Conduce lecția ți
nui dintre cel mai vechi profe
sori ai copiilor și juniorilor di- 
namoviști, Gheorghe Timar. 
„Cum. nu ați dat vacanță co
piilor 7 Nu v-ațl luat concediu f, 
îl Întreb pe antrenorul dinam o- 
vlst așa, ca sA-1 încerc. „Va
canță ? Concediu ? Păi dacă 
acum cind copiii au timp liber, 
cînd doresc așa de mult sd joace 
fotbal o să închidem centrul, în
semnează că nu ne cunoaștem 
interesul. Concediu ? Eu, unul 
nu am avut de 17 ani concediu 
in timpul verii. Sînt lunile de 
virf, cind trebuie să lucrăm la 
maximum...• Și, In adevăr, cei 
peste 100 de copii aflați In in
struire la Dinamo au un pro
gram intensiv de pregătire. Cei 
de la grupele avansaților au 
prevăzute șase antrenamente 
săptămînal. Evidența și urmări
rea copiilor reprezintă — după 
opinia noastră — un model așa 
cum sînt efectuate de antreno
rul Gh. Timar. Fiecare copil are 
fișa sa, cu fotografie, un bogat 
volum de informații asupra lui, 
micuții sportivi răspund chiar la 
o serie de întrebări legate de 
fotbal, bineînțeles, de viața lor fa
milială, de cea școlară, de as
pirațiile lor de toate genurile. 
Poate că nu ar fi de loc lipsit 
de interes pentru ceilalți peda

Multă pasiune, dar numai două mingi ia 60 de copii!,..
...Baza sportivă Automatica, din 

strada Barbu Văcărescu. Ora 8 
dimineața. Pe terenul de zgură, 
12 copilandri, E una din grupele 
de copii ale Clubului sportiv 
școlar nr. 2. Pe margine, antre
norul Petroniu Banu își corec
tează, din cind în cînd, ambițio
șii elevi. Programul a Început la 
ora 7. Copiii aceștia au venit 
tocmai din Colentina („acum lip
sesc șase, care au plecat ieri Ia 
mare, unui plecat la bunici și 
unul rămas acasă bolnav"). De 
șase ori pe săptămină, „mînjii* 
lui Petroniu Banu vin la ora 7 
șl fac antrenamente „plnă la 
9,36, 10 sau H, pină ne lasă pro
prietarul bazei!» Facem un „in
ventar" al „schimbului de miine" 
al Clubului sportiv școlar nr. i : 
trei grupe aid. pe Automatica ; 
5 grupe pe terenul V al stadionu
lui „23 August" (antrenori : Dl- 
nuț, Mățăoanu și Rotaru) ; o 
grupă pe U.C.R. (antrenor : Tro- 
can). „Din toți puștii aceștia de 
10 ani, întrevedeți un viitor fot
balist de performanță 7". Petro
niu Banu, om priceput, care în 
cei 9 ani de dnd activează la 
Clubul sportiv școlar nr. 2 a dat 
primei divizii pe Grosu și Merii, 
meditează un timp, după care 
răspunde ferm : „O să auziți de 
un Ciobanu, de un Curelea, Mu- 
șat sau Văsoiu — ultimul de 3 
ani. Foarte curînd se va vorbi, 
cred, de doi juniori crescuți de 
noi, Cristian, în prezent la Auto
matica, și Bondoc — Ia Meca
nică fină".

...Puștii Iui Petroniu Banu și-au 
încheiat jocul. Pornesc în aler
garea de trei ture in jurul tere
nului, care încheie programul di
mineții. Un copilandru ia cele 
două mingi să le ducă în vestiar.

Se pot cîștiga autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda 105 L-, pre
cum și premii în bani de 50 000, 
10 000, 5 000 lei etc.

DE REȚINUT !
„LOZUL VACANȚEI- oferă — 

din fond special — numeroase 
cîștiguri suplimentare in valoare 
de 1 700 000 Iei.

Tragerea Loto de astăzi va a- 
vea loc la Casa de cultură a 
sectorului 2, din str. M. Eminescu 
nr. 89, la ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii 
va fi televizat la ora 19.

gogi vi retor mai mici fotbaliții 
.4 eercrteze vivtemui de eviden
ța țmut cu muii4 precizie ți in- 
itnențd de antrenorul d.namovist. 
I-am văzut la lucru șl pe cei 
din grupa „consacraților". Gh. 
Timar este de părere că va reu
și lucruri toarte frumoase cu 
această promoție — fie că este 
vorba de micuții născuți în 1367, 
fie că slr.t cei și mai mici, năs- 
cuțl în 1368. Iată și un clasa
ment. al momentului, alcătuit de 
antrenor — primii cinci din fie
care grupă: Grupa I3CT — 1. J. 
OchiOfU, L D. Dumitrescu (fiul 
fostului campion de box Mihai 
Dumitrescu, lată menținerea unei 
frumoase tradiții sportive în fa
mine), ». Gh. Marian, 4. G.
Cnstea, 5. D. Slrtm (fiul fostu
lui jucător dinamovist). Grupa 
1368 : L FL Prunea, 2. A. BăUă, 
3. FI. Neaffu, 4. M. Pantelimon, 
5. N. Gostin. „Știți voi unde o 
să fie Campionatul mondial în 
1986 cind veți avea 19—20 de 
ani 7" l-am întrebat pe țîncii 
care se pregăteau să intre In an
trenament. „Cum să nu, ne-a 
răspuns Daniel Dumitrescu, că
pitanul „grupei 1967", tn Colum
bia. Și poate că unii dintre noi 
vom fi acolo...** Nu știm dacă 
pronosticul lui Daniel se va 
realiza. Ceea ce am dori, ar 11 
ca el să urmeze, în număr cit 
mal mare, drumul spre prima 
divizie. Dacă își vor păstra am
biția. plăcerea de acum pentru 
fotbal, vor ajunge sigur !

Eftimie IONESCU

„Sînt singurele mingi pentru 80 
de copil. Din 5 cite am avut, trei 
nu mai pot fi folositei" Nu
mai două mingi !... Și cînd ne 
gîndim că de la această unitate 
sportivă școlară au pornit spre 
marea performanță Mircea San
du, Nițu, Micloș, Grosu, Merlă, 
Nicolae Alexandru (de la Gloria 
Buzău), selecționat în lotul olim
pici? Federația nu are nimic de 
spus?!...

..La ora 9,30 urmează să în
ceapă antrenamentul, tot pe 
zgură, grupa de copii a echipei 
Automatica (instructor : Gabriel

Frații Călina, la primul
Pe terenul de zgură din parcul 

sportiv Progresul se aflau pre- 
zenți — la ora raidului nostru — 
patru antrenori (FI. Știrbei, E. 
lordache, GL Cristoloveanu, A. 
Busu) și 52 dintre copiii centru
lui : 22 din grupa 1966—1967 ; 16 
din grupa celor născuți in 1965 
și 14 dintre campionii municipali 
ai Iui Eugen iordache. Cam mare 
ea... înghesuiala, dar cum pe ce
lelalte terenuri nu se poate juca, 
din cauză că se reamenajează 
pentru viitorul sezon, nu există 
altă soluție șl întreaga activitate 
cu speranțele clubului se desfă
șoară pe acest mic teren. Antre
namentele — conform unei pla
nificări riguroase — au în final 
cite un joc la două porți de-a 
latul terenului.

— n lăsăm să joace mult — ne 
spune Florin Știrbei, coordonato
rul centrului. Și nu cred că pro
cedăm greșit, pentru că noi, an
trenorii, Intervenim tot timpul 
pentru a da o serie de indicații 
necesare. Abia cînd ne convin
gem că oboseala pune stăpinire 
pe mișcările lor oprim jocurile...

— Selecțiile cînd se desfășoară? 
Era o întrebare firească, mal

ales că clubul anunțase că orga
nizează o suită de selecții în a- 
ceastă vacanță. Răspunsul a ve
nit prompt din partea celor pa

Baza este un șantier, Insă activitatea

cu cei mici continuă
In aceste zile, baza sportivă 

Autobuzul este un șantier. Dimi
neață am găsit o echipă care în
locuia porțiuni mari, mai ales In 
cele două careuri de 16 m, cu 
brazde noi gazonate, iar pe la
tura unde pină în primăvară se 
găseau doar cîteva bănci acum 
se înalță scheletul unei viitoare 
tribune pentru cîteva mii de 
spectatori. De aceea, pentru pre
gătirea juniorilor și copiilor a 
mai rămas numai terenul de 
handbal, unde cei doi antrenori, 
Petre Tomescu și Florin Bobin, 
lucrează cu copiii din cartier. 
„Arbitrul- Petre Tomescu forma
se două echipe din cîte... 12 ju
cători, iar pe marginea dreptun

Andrei). O singură minge la a- 
ceastă grupă !... Din cei 22 de 
puști, n-au venit decît 7 I... Ga
briel Andrei își propune o selec
ție pentru zilele de vineri șl 
sîmbătă, de la ora 8,30. Copiii 
cartierului sînt așteptați !...

...Alături, un excelent gazon 
(al terenului I.C.S.I.M.) se des
făta în liniște sub soare I 
I.C.S.I.M-U1 n-are grupă de co
pii, am aflat. De ce oare nu sînt 
lăsați, atunci, să joace copiii al
tor echipe, cei care vin dimi
neața să alerge cu pasiune pe 
zgura Încinsă de soarele vacan
ței 7 !...

Mircea M. IONESCU

Un teren gazonat cu interdicția:

„Copii, nu căleați pe iarbă!“
Descindom de dimineață, la ora

8,30, la stadionul Politehnica din 
Capitală. „Munți" de pămînt, 
care zac acolo de peste 7 luni, 
împrejmuiesc cîmpul de joc al 
terenului de antrenament al di
vizionarei A Sportul studențesc. 
Aflăm că pe aceste dîmburl ur
mează să se construiască tribune. 
Ne strecurăm anevoie printre 
..dune- și iată-ne ajunși la ves
tiarele centrului de copii și ju
niori al Sportului studențesc. „Ju
cătorii de ieri-, ..antrenorii de
azi- Aurel Măndoiu și Valeriu
Anton sînt gata echipați. Pe te
renul de zgură îi așteaptă nerăb
dători 40 de copii. Cu cîteva mi
nute mai devreme, un alt antre
nor, Dan Apolzan, își începuse 
lecția cu alți 20 de puști. Pe an
trenorul Vasile Suciu, fostul por
tar al Sportului studențesc, nu 
l-am găsit, fiind plecat în con
cediu, la tratament. Despre Du
mitru Popescu ni s-a spus că va 
veni după-amiază, cind sînt pro
gramate cele două grupe de copii 
pe care le are în instruire.

Cei trei antrenori, plus cei 60 
de copil se află înghesui ți îm
preună pe terenul de zgură. în 
schimb, la doi pași descoperim 
un splendid teren gazonat. Sîn- 
tem informați că el a fost ter
minat cu un an în urmă, dar 
copiii nu au acces pe el, pen
tru simplul motiv că iarba este 
încă crudă. Chiar așa să fie ?

Privim pe aceia care contro
lează mingea cu o tehnică de in
vidiat, dintre care se detașează 
Petroniu Chlriac, Teodor Beșchea, 
Constantin Anton și Cristian E- 
pure (din grupa antrenorului Va
leriu Anton), Florin Năsulea, A- 
drian Popovici, Paul Dumitru și 
Dumitru Popescu (din grupa Iul 
Aurel Măndoiu), toți sub vîrsta 
de 15 ani. în atenția lui Dan 
Apolzan se află prichindeii care 
nu au împlinit încă 12 ani.

Cîți vor ajunge, din toți aceș
tia, în lotul Sportului studen- 
țese

Gheorghe NERTEA 

lor examen de... admitere
tru antrenori ai „școlii" Progre
sul : tot timpul. Pentru că por
țile bazei sportive în care au în
vățat fotbal Dudu Georgescu, 
Beldeanu, Dragnea și încă mulți 
alți divizionari A rămîn deschise 
de dimineață pină seara. Acest 
adevăr ne-a fost confirmat „pe 
Ioc" de frații Călina, Mugurel și 
Cristian, veniți din Berceni îm
preună cu tatăl lor, Marcel Că
lina, pentru a-și da copili (năs- 
cuți in 1966 și 1967) „pe mina u- 
nor meseriași buni, care să-i în
vețe tehnica fotbalului".

Și frații Călina au dat marți 4 
iulie primul examen de admitere 
în „școala" pe care și-au dorit-o, 
sub controlul atent al lui Florin 
știrbei. Alexandru Zimnea, Ovî- 
diu Edesiein, Dorel Ciurariu, Ni- 
colae Bolozachc, Gheorghe Can- 
ciu, Marin Tache sînt șase din
tre cel promovați în ultimele 
zile în grupele ’65, ’64 și '63, gru
pe In continuă metamorfozare,..' 

...Pentru că la Progresul-Vul- 
can, în str. dr. Staicovlci, SÎNT 
AȘTEPTAȚI ZILNIC ALȚI ȘI 
ALȚI copii. Găsesc porțile des
chise, înțelegerea și priceperea 
unor antrenori ferm hotăriți să 
caute și să găsească un nou gol- 
geter al... Europei.

Laurențiu DUMITRESCU j

ghiului de ciment mai rămăseseră 
încă vreo zece. La sfîrșitul par
tidei, am aflat că, imediat după 
terminarea campionatului repu
blican al juniorilor (în care „Au
tobuzul- este reprezentat de o e- 
chipă), s-a început o selecție 
pentru copiii din cartier. în 
urma acesteia s-au format nu
clee pentru mai multe grupe : 
una — pentru cei născuți în 1967 
(24 de copii), alta pentru cei din 
anii 1965 și 1966 (sînt 28 de copii, 
dar se continuă selecția), pre
cum și una cu cei din anii 1968, 
1969 și 1970 (nucleu cu 32 de co
pii).

Pompiliu VÎNTILĂ



VIRGINIA RUZICI-MIMA JAUSOVEC, DEBUT VICTORIOS AL ECHIPEI ROMÂNIEI bogat program
In finala de DUBLU DE LA WIMBLEDON ÎN TURNEUL DE VOLEI DE LA BERLIN

Tînăra noastră campioană 
Virginia Ruzici confirmă fru
moasele succese din acest se
zon. împreună cu cunoscuta 
campioană iugoslavă Mima Jau- 
sovec. ca s-a calificat in finala 
probei de dublu femei a tur
neului internațional de tenis de 
la Wimbledon. După ce au eli
minat. în sferturi, perechea en
gleză Ccles — Mottram cu 6—4, 
5—7. 6—3, Ruzici și Jausovec 
au dispus, in semifinală, de un 
cuplu renumit. Francoise Durr 
(Franța) — Virginia Wade (An
glia) cu 6—4, 6—4. Ele vor în- 
tîlni în finală cuplul australian

LA AARHUS, NATALIA MĂRĂȘESCU,
UN NOU RECORD NAȚIONAL LA 3000 m
COPENHAGA, 6 (Agerpres). 

In cadrul concursului interna
țional desfășurat pe stadionul 
orașului danez Aarhus, atleta 
româncă Natalia Mărășescu a 
stabilit un nou record național 
în proba de 3 000 m plat, cu 
timpul de 8:37.62. Vechiul re
cord era de 8:46.2 și fusese 
realizat de Maricica Puică cu 
prilejul campionatelor interna
ționale de atletism ale Români
ei, disputate in urmă cu o lună 
la București.

„CUPA EUROPEI" 
LA PENTATLON 

MODERN
(Urmare din peg. 1)

Southern Club Londra (Anglia) 
« 594 p, X Olimpia București .Ro
mânia) 4 33* p. 4. Csepei Budapes
ta (Ungaria) 4331 p. 5. Leg a Var
șovia (Polonia) 4 29> p. C. Hes- 
sischer Verbaad (R. F. Germa
nia) 4 133 p, 7. Slavia Sofia (Bul
garia) 4111 p, X Panhrtinios G S. 
(Grecia) 3 553 p. 3. NSY Wiener 
Neustadt (Austria) 3157 p ; indi
vidual : Paolo Cristolori (Kamme 
dOro) 12:19 86 - 1 353'p. Jan
Olesinski (Legia) 13:M.5S —
1225 p, S. Riabikin (selecționata 
R.S.F.S.R.) 13:03.14 — 121* p.
luliu Galovici (Olimpia) 13:14.3a— 
1195 p, Nigel Clarck (Southern 
Club) 13:10.21 — 1 195 p. Carlo 
Massulo (Flamme dOro) 13:12.36 
— 1 189 p, V. Șmelev (R.S.F.S.R.) 
13:13,51 - 1 186 p. Danny Nightin
gale (Southern Club) 13:1X72 —
1168 p. Clasament final echipe : 
1. Csepei Budapesta 20 361 p. X 
Legia Varșovia 20 035 p. X Olim
pia București 19 963 p. 4. Slavia 
Sofia 19 625 p. x Fiamme dOro 
19 599 p. X Hessiscber Verband 
19 261 p, 7. Southern Club 19 072 p. 
3. Wiener Neustadt 15 277 p, 9. 
Panhelinios G.S. 14 55L

Pentru a ru fi respectat regu
lamentul Uniunii Internationale 
de Pentatlon Modem și Biation. 
juriul international de apel al 
U.I.P.M.B. a descalificat pe pen- 
tationistul Alexei Polianov din 
echipa R.S.F.S.R.. fapt care, con
form aceluiași regulament, a dus 
automat la scoaterea acestei 
echipe din clasamentul final.

REGATA SNAGOV
fUrmare din pag. I)

Patzaichin și-a făcut cursa sa 
obișnuită, a condus din start, și 
cu toată revenirea adversarilor 
săi, nu a mai putut fi întrecut. 
(Credem însă că principalul său 
concurent, H. Tode. ar C tre
buit descalificat deoarece a mer» 
o bună parte din cursă in pla
sa campionului român). Dublul 
fraților Toma și Gheorghe Si- 
mionov a mers ca un ceasor
nic și locul I a răsplătit efor
turile canoiștilcr noștri.

REZULTATE TEHNICE : K
1—1000 m : 1. R. Helm (R.D.G.) 
4:09,0, 2. V. Dîba 4:11.0, X G.
Samegi (Australia) 4:12,9, 4. L
Bîrlădeanu 4:16,0, 5. M. Dineu 
4-:16,3, 6. J. Poncracz (Ungaria) 
4:19,6 ; C 1—1000 m : 1. Ivan 
Patzaichin 4:30,0, 2. H. Tode
(R.D.G.) 4:31,1, 3. E. Leve (R.D.G.) 
4:32,0, 4. S. Corneenco 4:35.2, 5.
S. Liminovici (U.R.S.S.) 4:37.1, 6. 
N. Mihăescu 4:38.3 : K 1—500 m 
(f) : 1. L. Eberl (R.D.G.) 2:06,3.2. 
M. Fischer (R.D.G.) 2:07,1, 3. C. 
Genau (R.D.G.) 2:08,1, 4. Maria
Cozma 2:09,3, 5. M. Rosiger 
(R.D.G.) 2:10,4, 6. D. Simionov
2:12,8 ; K 2—1000 m: 1. F. Bischof 
—G. Greupner (R.D.G.) 3:39,1,2.
M. Ciobanu—M. Ticu 3:40,0, 3.
N. Eșeanu—B. Bombardi 3:41,5, 4.
A. Saporenko—I. Bodnarenko 
(U.R.S.S.) 3:44,2 5. I. Sidov—V.
Ignat 3:45,5, 6 V. Mazlichin—I. 
Geantă 3:46,3 ; C 2—1000 m : 1.
Toma și Gheorghe Simionov 
3:56,3, 2. I. Erofei—C. Avram 

Reid — Turnbull care a învins 
în cealaltă semifinală perechea 
Barker (Anglia) — Guerrant 
(S.U.A.) cu 6—3. 6—2. Aceasta 
din urmă reușise să elimine un 
cuplu favorit. Billie Jean King 
— Martina Navratilova (6—3, 
4—6, 6—4). Deci, finala la du
blu : Ruzici, Jausovec — Reid, 
Turnbull (meci care va avea loc 
astăzi).

în semifinalele probei de sim
plu masculin s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Borg 
(Suedia)—Okker (Olanda) 6—4, 
6—4. 6—4 ; Connors — Gerulai- 
tis (S.U.A.) $—1. 6—2. 6—1.

Alte rezultate : feminin : să
ritura în înălțime: Debbie Brill 
(Canada) — 1.87 m ; masculin 
(in toate probele victoria a re
venit sportivilor americani); 
400 m : Sanford — 47.72 ; 1 500 
m : Crawford — 3:42^9 ; 3 000 
m obstacole : Brown — 8:38.6.

X"

De luni, pe terenurile de la Progresul

ROMÂNIA —EGIPT
debut în ediția din acest an a „Cupei Galea"

Tineri jucători de tenis din 
40 de țări ale lumii vor ’ua 
startul peste trei zile, intr-o 
competiție care este, de fapt 
(ca și „Cupa Davis). un cam
pionat mondial neoficial pe e- 
chipe : „Cupa Calea". întrece
rea. rezervată jucătorilor care 
n-au împlinit 21 de ani. se 
bucură de un mare interes, 
fiecare țară trunițind în focul 
luptei rachetele cele mai bu
ne de care dispune la această 
categorie.

în ediția din acest an. țara 
noastră debutează in zona pre
liminară „F“. alături de repre
zentativele Egiptului, Iranului 
și Ciprului. I -am intîlnit pe 
tinerii tenisrnani români, zile
le trecute, pe terenurile din 
parcul Progresul. Suprave- 
gheați îndeaproape de antreno
rul Vasile Sercster, ei luau 
parte, intr-o primă etapă, la 
un concurs de verificare. Re
ținut in declarații, antrenorul 
ne-a făcut cunoscute doar nu
mele celor 6 jucători selecțio
nați in lot Iată care sînt a- 
ceștia : Laurențiu Bucur. Sil
van Niculescu. Florin Nită, E- 
duard Pană, Liviu Mancaș și 
Daniel Stăaescu. Se pare că 
primii doi nu vor figura, to
tuși, pe lista definitivă, ei fi
ind angrenați, in aceste zile, 
intr-un circuit de turnee în 
Italia Marți dimineață, după 
ce trecuse in trei seturi (1—6, 
6—1, 7—5) de Niță, talentatul

LA CAIAC-CANOE
SSMt, X Gh. Ucu — P. Capusta 
3:57.9. 4. A. Schuch—D. BOthe 
(R.D.G.) 4:**,5, 5. Gh. Munteanu 
—S. Ismail crac 4:43.5, 6. L Itapei— 
M. Canion 4 X3.9 ; K 2—504 m 
(D : L M. Rosiger—M. Fischer 
(R.D.G.) 1:43.2, X C. Genau—R. 
Eberl (RJ3.G.) 1:49.7. 3. A. Oriov 
—N. Nichitov 1:51,4. 4- M Cazma 
—N. Buri 1:5X7. 5. O. Irmolenco 
—V. Nesterova (U.R.S.S.) 1:5«.3.
X L Revesz—M. Nagy (Ungaria) 
1 57.9 ; K 4—100* m : 1. R. D. 
Germană 3A4.1. X România 3:07,4, 
3. România n 3:08.5.

Astăzi, pe lacul Snagov, de la 
ora 16. au loc finalele curselor 
de viteză.

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX O TELEX

Aseară la Stockholm, în ca
drul unui concurs internațio
nal, Udo Beyer (R.D. Germa
nă) a stabilit un nou record 
al lumii la aruncarea greutății 
eu o performanță de 22,15 m. 
Vechiul Record era de 22,00 m 
și aparținea sovieticului Al. 
Barîșnikov.

ATLETISM • La Dortmund, 
Brigit Friedeman a stabilit un 
nou record mondial pentru ju
nioare in proba de 1 500 m, cu 
timpul de 4:06,0.

BOX • Eusebio Pedroza (Pa
nama) și-a apărat cu succes cen
tura de campion al lumii la ca

BERLIN, 6 (prin telex). în 
sala „Werner Seelenbinder“. 
din capitala R. D. Germane, a 
început un turneu masculin de 
volei, la care participă echipe
le Cehoslovaciei. Poloniei B, 
României, Ungariei și două 
selecționate ale țării gazdă 
(A și B).

în prima zi reprezentativa 
României a primit o replică vi
guroasă din partea tinerilor vo
leibaliști din formația secundă 
a R. D. Germane. Spre surprin
derea tuturor. în primul set. 
scorul a devenit la un moment 
dat 13—4 și apoi 14—5 pentru 
gazde. Introducerea lui Tuto- 
van avea insă să modifice ran
damentul formației noastre și 
voleibaliștii români au refăcut 
handicapul cu calm și sigu
ranță, ciștigind in prelungiri.

TURNEELE Of ȘAH DE
In runda a 5-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Tapolca (Ungaria), maestra 
româncă Maria Pogorevici, ju
rând cu piesele negre, a invin- 
s-o pe Edith Ehgeriand (Unga
ria). Alte rezultate : Klimova — 
Aatoiainen 1—0 ; Kovacs — 

jucător dinamovist Eduard Pană 
se ‘ lupta cu Liviu Mancaș. E- 
rau schimburi înverșunate de 
mingi, dorința fiecăruia fiind 
să figureze in echipa care luni 
după-amiază va susține prime
le meciuri.

Echipa României o va avea 
ca adversară pe cea a Egiptu
lui. iar selecționata Iranului se 
va intilni cu aceea a Ciprului, 
învingătoarele vor juca pentru 
locurile 1—2. iar învinsele pen
tru locurile 3—4. Cu doi ani in 
urmă, tot cu prilejul întrece
rilor zonale preliminare, spor
tivii români au fost învinși de 
cei iranieni, astfel că acum an
trenorul Serestcr iși pregătește 
jucătorii pentru o posibilă re
vanșă.

Conform regulamentului ..Cu
pei Galea", doar o singură e- 
chipă din fiecare zonă se cali
fică pentru fazele semifinale. 
Cîștigătoarea zonei de la Bucu
rești va evolua la Marianske 
Lazne (Cehoslovacia), în zona 
semifinală ,.D" Se dispută 4 
meciuri de simplu (2 seturi din 
3) și o partidă de dublu (3 din 
5).

întilnirile vor avea loc pe 
terenurile de la Progresul. în- 
cepînd de luni și pină joi, în 
fiecare zi de la ora 14,30.

Ion GAVRILESCU

In vara anului viitor, 
la Moscova

10000 DE PARTICIPANT!
LA „SPARTACHIADA 

POPOARELOR1’
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La Spartachiada popoarelor 
din U.R.S.S.. ce va avea loc 
anul viitor la Moscova între 21 
iulie și 4 august, ca o repeti
ție generală in vederea Olim
piadei de vară din 1980. vor 
participa 8 000 de sportivi so
vietici. precum și 2 000 de spor
tivi de peste hotare — relatea
ză corespondentul sportiv al a- 
genției „TASS".

tegoria pană, învingîndu-1 prin 
k.o. tehnic în repriza a 12-a pe 
mexicanul Ernesto Herrera.

CICLISM • Turul Franței a 
continuat cu etapa a 6-a (Maze 
— Poitiers, 162 km) cîștigată La 
sprint de rutierul irlandez Sean 
Kelly în 4h 02:24,0. Sosit pe lo
cul doi, în același timp cu în
vingătorul, olandezul Gerrie 
Netemann a preluat tricoul gal
ben, fiind urmat în clasamentul 
general de vest-germanul Klaus- 
Peter Thaler — la 21 sec. Cea 
de-a 7-a etapă a Turului ciclist al 
Franței, disputată joi între Poi
tiers și Bordeaux (242 km) a fost 
cîștigată de belgianul Freddy 
Maertens, cronometrat cu timpul 
de 7h 01:8. în clasamentul gene

Setul al doilea, fcarte echi
librat. a aparținut in fi
nal (15—13) echipei gazdă, 
pregătită de fostul căpitan al 
celei mai valoroase formații a- 
liniate vreodată de R. D. Ger
mană. campioana mondială din 
1970. Siegfried Schneider. După 
1—1 la seturi, sextetul român 
a dominat din ce în ce mai 
clar (deși replica adversarilor 
s-a menținut la înălțime) și « 
ciștigat partida cu 3—1 (14. —13, 
11. 8. 6). S-au remarcat: Pop, 
Tuiovan, Manole, respectiv 
Knabe, Pochslein și Wippich. 
în ziua a doua, echipa Româ
niei tntilnește pe cea a Unga
riei. Alte rezultate din prima 
zi : Cehoslovacia — Polonia 
(B) 3—2 ; R. D. Germană — 
Ungaria 3—1 (L 8, —11, 6).

LA TAPOLCA Șl RUSE
Brusztman 0—1 ; Gencz — 
Zsegeny 1—0 ; Balkova — Ku- 
ruczay 0—1.

în clasament conduce Kli
mova (Cehoslovacia) — 4',’3punc- 
te. urmată de Mana Pogorevici 
(România), Gencz, Kuruczay 
(ambele Ungaria) — cite 3Vj, 
Brusztman (Polonia) — 3 etc.

Turneul internațional de șah 
de la Ruse s-a incheiat cu vic
toria maeștrilor bulgari Iordan 
Grigorov, Petko Atanasov și 
Agop Merdian. care au tota
lizat cite 8 puncte din 12 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Nikolai Spiridonov 
(Bulgaria) — 7’/> p. Traian 
Stanei a (România). Peter Sze- 
kely și Peter Lukacs (ambii 
Ungaria) — cite 6’.', p etc.

JUCĂTORUL - PERSONALITATE 
SI... PERSONALITATEA ECHIPEI 

LA „EL MUNDIAL
2

Incercind, după ultimul meci 
al „ Mundial ui ui-, un bilanț la 
capitolul .Jucători superclasă* 
nu-i greu de constatat că puține 
echipe au beneficiat de asemenea 
„stele-. Puține și, în orice caz, 
nu de talia celor scoase în evi
dență de desfășurarea precedente
lor turnee finale, în care fotba
liști celebri au făcut echipe ce
lebre.

Sub acest aspect, al fotbaliști
lor de prim-plan, la ,,Mundial- 
producția a fost Intr-adevăr mai 
săracă : Fillol, Passarella și Kem
pes, la argentinieni, Kroll, Haan 
și Neeskens, la olandezi, Nclinho, 
Amarai și Dirceu, la brazilieni, 
Benetti, Bettega și Rossi, la ita
lieni, KrankI, la austrieci, și alți 
cîțiva.

Ceea ce frapează însă mai mult, 
comparand vedetele „Mundialu- 
lui“ cu cele ale edițiilor ante
rioare, este faptul — semnificativ 
— că în trecut „primele viori* 
reprezentau absolut toate liniile 
unei formații (constituindu-se în 
coloane vertebrale solide), în 
timp ce acum ele sînt izolate, ră- 
tăcindu-se printre ceilalți coechi
pieri.

Recitind exemplele de mai sus, 
reies următoarele : argentinienii 
n-au avut mijlocași-constructori 
versați, olandezilor le-a lipsit, mai 
ales, Johan Cruyff, brazilienilor 
le-ar fi trebuit nu mai puțin de... 
trei înaintași care să concretizeze in 
goluri travaliul depus în linia 
mediană. Cum se știe, primii au 
fost salvați în bună măsură de 
Kempes, iar olandezii au sărit, 
în repetate rînduri, cu greu, niște 
hopuri, grație unor șuturi expe
diate de la distanță de Haan, 
Rep și Brandts. „Argentina, fără 
Mario Kempes, era, cu un an in 
urmă, o formație ca atitea altele, 
bună, dar fără eficacitate. Argen
tina ’73 a lui Kempes este cam
pioana lumii, cu toate meritele 
care-1 revin*, se scrie în ultimul 
număr al revistei France-Foot- 
ball. „Olanda *78, se afirmă în a- 
ceeași publicație, fără Cruyff nu 
mal este ea, chiar dacă finala sa 

ral se menține lider olandezul 
Gerrie Netemann, urmat la 22 s 
de vest-germanul Thaler și la 42 s 
de belgianul Bruyere. a Eta
pa a 2-a a Turului Boemiei 
a fost cîștigată de cehoslovacul 
Dohnal (103 km în 2 h 32:22.0). 
Lider al clasamentului general 
este coechipierul său Jiri Skoda.

FOTBAL • Echipa Armatei sirie
ne, aflată în turneu in R.P. Chineză, 
a susținut un meci amical cu 
selecționata orașului șanhai, pe 
care a învins-o cu scorul de 1—0 
(0-0).

NATAȚIE • Disputat la Bel
grad, meciul amical de polo pe 
apă dintre selecționatele orașe
lor Belgrad și Moscova s-a în-

INTERNATIONAL AL
LUPTĂTORILOR JUNIORI

La sfîrșitul acestei săptăminl 
și in zilele următoare, cei mat 
tineri luptători români vor ti 
angrenați într-o serie de com
petiții internaționale. Juniorii 
mici de la stilul greco-roma- 
ne au plecat in Cehoslovacia, 
unde se vor disputa întrecerile 
„Turneului Prietenia". Au fă
cut deplasarea 8 sportivi : C. 
Nicolae (52 kg). I. loja (56 kg), 
Gh. Păduraru (60 kg). N. Ifrim 
(65 kg). C. Boală (70 kg). P. 
Rusu (75 kg), I. Matei (81 kg) 
și I. Siignei (+-87 kg).

A fost stabilit și lotul națio
nal de lupte libere ce urmează 
să plece duminică spre Finlan
da, locul de disputare a cam
pionatelor europene pentru ju
niori. Antrenorul Petre Coman 
îi va însoți pe următorii spor
tivi : A. Vlăsceanu (48 kg). St. 
Goraș (52 kg). E. Radu (62 kg), 
V. Stănescu (65 kg). A. Bar- 
koczy (74 kg). Gh. Fodore 
(82 kg). Gh. Broșteauu (90 kg) 
și A. Ianko (t 100 kg). Com
petiția continentală la _ lupte 
libere se va desfășura în zi
lele de 11, 12 și 13 iulie, iar In 
următoarele trei zile vor avea 
Ioc întrecerile la greco-romane. 
Printre juniorii români care 
participă cu șanse apreciabile 
de ,a obține medalii la aceste 
întreceri se numără I. Drains, 
St. Negrișan, L. Tipa. Gh. Mi
no, N. Zamfir. I. Râduțescu.

Antrenorul Simion Popescu 
însoțește un alt grup de ju
niori. care participă. în aceste 
zile, la un turneu în Iugo
slavia. Printre sportivi se nu
mără D. Green, N. Amariei, I. 
Lungoci, G. Potoret.

de la Buenos Aires a onorat ade
văratul fotbal*.

Stabilită fiind astfel importanta 
contribuție pe care o aduc echi
pelor lor jucătorii așa-ziși de ex
cepție, trebuie spus însă — în 
același timp — că acești fotbaliști 
de superclasă nu acționează ca 
niște individualități în afara echi
pelor, ci se exprimă in cadrul 
lor, în relații cu coechipierii. 
Fundașii și mijlocașii se repliază, 
deposedează în faza de apărare, 
pentru ca, apoi, cînd echipa se 
află în posesia mingii, să con
struiască pentru linia întîi, în 
timp ce înaintașii participă și ei 
la ambele momente fundamen
tale, ilustrîndu-se, firește, în de
săvârșirea acțiunilor colective pe 
care le finalizează în goluri. Așa 
s-au remarcat, la timpul respec
tiv, Bobby Moore, Beckenbauer, 
Kroll, Bobby C’narlton, Gerson, 
Van Hanegem, Hurst, Gerd Mul
ler și Cruyff, iar acum, mai re
cent, la „Mundialul“ argentinian, 
Passarella, Amaral, Dirceu, Be
netti, Rossi și Kempes. Cu toții, 
jucători talentați, dar nu numai 
atît. Definiția fotbalistului dotat 
cu personalitate ne-o furnizează, 
de această dată, antrenorul Clau
dio Coutinho : „Un jucător, ori- 
dt de talentat ar fi, nu înseamnă, 
după opinia mea, că este și un 
fotbalist mare. Acest privilegiu 
este rezervat doar acelor jucă
tori care, în afara calităților teh- 
nico-tactice, se dăruiesc exem
plar, își lasă sufletul pe teren 
pentru ca echipa lor să obțină 
victoria. Intr-un fel, se poate 
spune că acești fotbaliști au vo
cația eroului, a oamenilor de 
excepție, asemeni celor din alte 
domenii de activitate*.

Rostită de antrenorul Braziliei, 
echipă cu atitea talente la 
,.Mundial*, dar (totuși !) cu pu
ține PERSONALITĂȚI, definiția 
de mai sus ne apare și mai con
vingătoare. Valabilă chiar și pen
tru fotbalul nostru, unde, așa 
cum se știe, talentele nu lipsesc..*

Gheorghe NICOLAESCU

La Berlin, în cadrul campio-na- < 
telor de natație a!e R. D. Ger
mane, cunoscutele înotătoare j 
Andrea Pollack și Barbara Krause ■ 
au stabilit noi recorduri ale lu
mii. Astfel, Andrea Pollack a par- 
curs 200 m fluture în 2:09,87 J 
(v.r. — 2:11,20 îi aparținea), iar ’ 
Barbara Krause a terminat cursa 
de 100 m liber în 55,41 (v.r. —
55,65 aparținea lui Kornelia En
der). Reamintim câ ambele spor
tive au mai realizat la aceasta 
întrecere recorduri ale lumii la 
100 m fluture și, respectiv, 200 m 
liber. '

cheiat cu scorul de 11—5 (1—0.
3—2, 2—0, 5—3) în favoarea spor
tivilor iugoslavi.

Pentru


