
ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 10 iulie, au avut 
loc lucrările ședinței Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și dezbătut Raportul 
eu privire la iudeplinirea planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socialâ in semestrul 
I 1978.

Raportul relevă că producția 
globală industrială a fost de 
396,5 miliarde lei — ca 31 mi
liarde lei mai mare decit pre
vederile planului. Pe ansamblul 
industriei, creșterea este de 94 
la sută față de nivelul aceleiași 
perioade a anului trecut. Pro
ductivitatea muncii, calculată pe 
baza producției nete, a fost pe 
primele cinci luni cu 8.5 la sută 
mai mare decit in perioada co
respunzătoare a anului trecut ; 
in Industria republicană, pe ca
lea creșterii productivității mun
cii s-au obținut 83 la sută din 
sporul producției globale. In ce 
privește investițiile, realizările 
în acest an. pină la 30 iunie, 
sint cu 17,2 la sută mai mari 
decit in primul semestru al a- 
nului 1977. în agricultură, su
prafața totală amenajată pentru 
irigat a ajuns la 1908 700 ha. 
Au crescut efectivele de anima
le. Rezultate superioare s-au 
obținut și la export, realizările 
fiind, pe primele 6 luni ale a- 
cestui an. in comparație cu se
mestrul I 1977. cu 9.5 la sută 
mai mari. Veniturile bănești 
ale populației obținute de la 
unitățile socialiste, in primul 
semestru al acestui an. au fost 
cu 13,2 Ia sută mai mari fată 
de perioada corespunzătoare din 
1977. în perioada 1 ianuarie—31 
mai 1978. volumul desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul so
cialist a fost cu 1,7 la sută 
peste prevederile planului.

Apreciind îndeplinirea olanu
lui pe acest semestru, realizările 
remarcabile obținute în dczvol- 

Baschetul feminin bate pasul pe loc

NEREGULARITATEA CAMPIONATULUI, 
0 FRÎNĂ ÎN RIDICAREA NIVELULUI DE JOC
Ediția a 23-a a 

lui național de 
minin a început 
jocurile vioaie, 
multe dintre ele 
nivel tehnic, creînd

campionatu- 
baschet fe- 

promițător, 
echilibrate, 

de bun 
o at

mosferă de interes în rîndul e- 
chipelor, tehnicienilor și al pu
blicului. De-a lungul multor e- 
tape a fost vădită preocuparea 
antrenorilor și a elevelor lor 
pentru practicarea unui baschet 
modern, bazat pe agresivitate 
în apărare, intercepții, contra
atacuri. frecvența ridicată în a- 
runcările la coș. Mai mult chiar, 
datorită dublei legitimări, încu
rajată de federație. în formații 
au fost promo vatijfe fi folosite 
(deseori cu succes) jtuiiare, din
tre care amintim : 'la Universi
tatea Cluj-Napoca : Adrians 
Mangu (1,76 m) — provine de 
la C.S.Ș. Cluj-Napoca, antrenor 
H. Pop ; Heidemarie Schuster 
(1,72 m), C.S.Ș. Mediaș. C. Tă
tarul la Politehnica București : 
Constanța Folescu (1.77 m) — 
C.S.Ș. Bacău, Maria Ghenade ; 
la Mobila Satu Mare : Suzana 
Keresztesi (1,78 m). Maria Groza 
(1.68 m) și Csilla Hoszu (1,75 
m). toate de la C.S.Ș. Satu 
Mare, antrenoare Gabriela Both; 
la Voința Brașov : Magdalena 
Pall (1.80 m) — C.S.Ș. Brașov, 
Gh. Roșu și Octavia Simon ;

Divizionarele A și-au reluat 
ieri antrenamentele in ve
derea Campionatului natio
nal al cărui start se va da 
miercuri 23 august sau )oi 
24 august, lată-i pe fotba
liștii echipei Dinamo Bucu
rești surprinși de fotorepor
terul nostru V. Bageac în 
momentul reunirii lotului in 
incinta parcului sportiv Di
namo. Un reportai de la fața 
locului putei'i citi în pag. 2—3.

C.C. AL P.C.R.
tarea în ritm înalt a forțelor de 
producție, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, Comitetul 
Politic Executiv a adresat calde 
felicitări oamenilor muncii care 
înfăptuiesc neabătut programul 
partidului de propășire economi- 
co-socială a tării, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și asigurare a condi
țiilor pentru trecerea României 
spre comunism.

Totodată, Comitetul Politie 
Executiv a relevat existența 
unor neajunsuri și rămineri ia 
nrmă manifestate în activitatea 
economică din acest semestru, 
îndeosebi in ee privește reali
zarea producției nete intr-s 
serie de ramuri si unități, în
deplinirea prevederilor la pro
ducția fizică, plannl de inves
tiții. precum și planul de export.

Comitetul Politie Executiv a 
trasat ministerelor și celorlalte 
organe centrale, guvernului, or
ganelor și organizațiilor de 
partid, unităților de producție, 
tuturor oamenilor muncii sarci
na ca, in spiritul indicațiilor 
cuprinse in cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5 iulie 
a.c., să acționeze eu mai multă 
fermitate și perseverență pentru 
lichidarea lipsurilor $1 rămine- 
rilor în urmă și asigurarea în
deplinirii și depășirii planului 
pe acest an la toți indicatorii.

Problema centrală în întrea
ga activitate economică o eou- 
stituie realizarea producției fi
zice planificate. recuperarea 
rapidă a restantelor in investiții 
și punerea in producție la ter
menul stabilit a tuturor capaci
tăților economice planificate, 
funcționarea normală, la între
gul potențial, a capacităților 
existente, perfecționarea orga
nizării muncii și folosirea judi
cioasă a forței de muncă in sec
toarele hotărâtoare ale producției 
materiale. S-a subliniat, de ase-

(Continuare in pag. a 4-a) 

la Progresul București : Corne
lia Hagiu (1,72 m) — C.S.Ș. 
Galați, I. Pasnicu ; la C.S.U. 
Galați : Sanda Ionescu (1,81 m) 
C.S.Ș. Galați, Aneta Popescu.

Desigur, tendința tot mai vă
dită a antrenorilor de a-și îm
prospăta loturile .cu elemente 
de perspectivă (dar capabile și 
acum, la virsta junioratului, să 
contribuie la buna comportare 
a echipelor din care fac parte) 
este de apreciat. Insă, trebuie 
să precizăm că numărul și pre
gătirea (atletică, în primul rînd) 
a jucătoarelor cu talie înaltă 
(peste 1,80 m) sint nesatisfăeă- 
toare, afirmația referindu-se a- 
tît la baschetbalistele „cu ve
chime" în Divizia A. cit și 
la debutante. Este aici cazul 
să amintim învățămintele cam
pionatului european din acest 
an șl anume că jucătoare a- 
vînd între 1,85 și 1.95 m tre
buie să fie atlete și tehniciene 
și nu doar „recuperatoare" (așa 
cum se petrec lucrurile cu ma
joritatea baschetbalistelor cu 
talie înaltă din 
nostru divizionar), 
din problemele 
ale baschetului 
gătirea atletică 
tică individuală 
prezinte pentru 
clpalul obiectiv

baschetbalistelor 
înaltă din campionatul

Fiind una 
de profunzime 
românesc, pre- 
șl tehnico-tac- 
trebuie să re- 
antrenori urin
ai pregătirilor

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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Competiții de masă sub egida „DACIADEI"

„FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC FEMININ 
ARĂDEAN* — 0 REUȘITĂ PE MULTIPLE PLANURI

Coloana participantelor la „Festivalul sportului muncitoresc fe- 
. minin arădean' la intrarea pe stadionul „Gloria* 

Foto : Ștefan L SIMON — ARAD
Simbătă și duminică, soarele 

i-a atras pe faleză, ca de obicei, 
pe mulți arădeni. Dinspre Mu
reș. adieri răcoroase de vint
făceau și mai plăcute plimbă
rile numeroșilor amatori de 
destindere in aer liber. Simbătă 
după-amiază, obi nuiț i vizitatori 
aveau să-și prelungească șede
rea pe malul Mureșului atrași 
de acordurile marșului fanfa
rei ce răzbateau de pe apro
piatul stadion „Gloria", înso
țind defilarea sutelor de tinere 
fete care și-au dat intilnire la 
startul celei de a Il-a ediții a 
„Festivalului sportului munci
toresc feminin arădean", orga

nizat în cadrul marii competi- 

în vederea viitorului campionat 
național, astfel ca acesta să se 
constituie într-o mai solidă pe
pinieră a lotului național. Aș
teptăm ca în sezonul 1978—1979 
să vedem in echipele divizio
nare A cit mai multe baschet
baliste de peste 1,80 m, atlete 
și tehniciene al căror talent, 
depistat de antrenorii speciali-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Din caietul de însemnări al unui antrenor

AȘA A FOST LA WIMBLEDON ’78
ln activitatea mea de antre

nor, am avut adeseori prile
jul să conduc sportivi in în
treceri de anvergură, angajind 
in disputa pentru puncte și 
medalii un efort deosebit și nu 
puține răspunderi. Poate nicio
dată n-am fost pus atit de mult 
la încercare, ca in această ul
timă ediție a turneului de la 
Wimbledon. Am stat, in majo- 

ții sportive naționale „Dxciada*.
77 nerele cu fețe arse de soa

re, in costume multicolore de

„Cupa Galea" după prima zi

ECHIPA ROMÂNIEI:
2-0 CU CIPRU Șl 1-0 CU IRAN

Ieri după-amiază, la arena 
Progresul din Capitală, au în
ceput meciurile zonei prelimi
nare „F“ a „Cupei Galea", com
petiție rezervată tinerilor tenis- 
mani sub 21 de ani. La compe
tiție iau parte reprezentativele 
Ciprului (Dom Karamallakis, 
Nikolas Georgallides, Achilleas 
Demetriades și Christis Loizides; 
căpitan nejucător Gordon Rams
den), Iranului (Yadollah Saleh, 
Abdollah Saleh și Abbas Khil- 
tash ; căpitan nejucător Yessal 
Arsham) și României • (Eduard 
Pană, Florin Niță, Li viu Man
ca? și Latrrențiu Bucur ; căpi
tan nejucător Vasile Serester).

Primul meci al acestui „tri
unghiular", disputat pe terenul 
central, a fost susținut de 
Eduard Pană și cipriotul Kara
mallakis. Superioritatea tenis- 
manului român s-a văzut chiar 
după primele schimburi de 
mingi. Pană reușind să cîștige 
destui de ușor în două seturi : 
6—1, 6—-2. Pentru partida de 
dublu, căpitanii celor două e- 
chipe au trimis in teren pere
chile Niță — Mancaș și Kara

ritatea timpului, alături de pri
ma noastră jucătoare. Virginia 
Ruzici, i-am urmărit pas cu 
pas evoluția, am căutat să-i dau 
îndrumările de care avea ne
voie. Sint nespus de fericit, a- 
cum la întoarcere, că am fost 
părtaș la un important succes 
al acestei sportive, pe care am 
crescut-o de la virsta junio
ratului, in secția de tenis a 
clubului Dinamo. Succes care 
este, desigur, al întreguliA te
nis românesc.

De la bun început, aș spune 
că performanța Virginiei Ruzici 
putea fi și mai mare. Am a- 
vut de contracarat, la ea, un 
„trac* deosebit, înaintea star
tului. Deși venea după fru
moasa victorie de la Roland 
Garros, ea avea teama de a 
nu putea juca la fel de bine 
pe gazon. Turneul anterior, de 
la Eastbourne, tot pe, iarbă, nu 
fusese o experiență favorabilă, 
Ruzici fiind eliminată in turul 
trei de o jucătoare fără prea 
mari pretenții, Ann Hobbs, tn 
plus, prezența tuturor marilor 
campioane, in acest Wimbledon 
cu adevărat formidabil ca par
ticipare, o făcea ?i mai puțin 
încrezătoare. Am incercat s-o 
conving, mai intii, că n-are 
nici un motiv să-i fie frică de 

sport sau în uniforme albastre, 
tocmind coloana sportivă de pe 
stadion, au dat un aer cu totul 
aparte defilării, parcă mai cal
dă și mai grațioasă.

Și cind acordurile fanfarei 
s-au stins, numeroșii specta
tori, in majoritate bărbați, co
legi de muncă, părinți, frați, 
prieteni au început, care mai 
de care, să-ți încurajeze favo
ritele in crosul la care toate 
participantele la defilare au 
luate parte, așa cum prevedea 
regulamentul. Apoi, intr-un a- 
devărat torent de voioșie, gru- 
puri-grupuri s-au îndreptat 
spre terenul de handbal din 1- 
mediata apropiere a stadionu-

Mihoil VESA

(Continuare in pag. 2—3)

mallakis — Georgallides. A cîș- 
tigat cuplul român cu 6—1, 6—1, 
6—3. Astfel, după prima zi 
ROMANIA — CIPRU 2—0.

Mai dificilă a fost sarcina lui 
Florin Nită care, în întîlnirea 
cu iranianul Yadollah Saleh — 
acesta din urmă un jucător des
tul de complet, posedînd fru
moase și eficace lovituri de 
dreapta și de voie și o foarte 
puternică lovitură de servi
ciu — a trebuit să mun
cească pină aproape de epui
zare. Condus cu 4—2 în setul 
decisiv, Nită a reușit o specta
culoasă revenire, cîștigînd me
ciul cu 6—2, 4—6, 6—4. După 
prima zi, ROMÂNIA — IRAN : 
1—0.

în întâlnirea CIPRU — IRAN, 
tenismanii ciprioți conduc cu 
1—0, N. Georgallides intrecîndu-1 
cu 6—4, 4—6, 6—0 pe A. Saleh. 
Programul de azi (de la ora 
15): D. Karamallakis — FI. Ni
ță, N. Georgallides — Y. Sa
leh, E. Pană — A. Saleh și 
partida de dublu a intîlnirii 
Cipru — Iran.

Ion GAVRILESCU

: tehnice 
Intr-ade- 
și-a im- 
forhandul 
care are

jocul mai rapid pe gazon, ea 
avind toate atuurile 
pentru a-i face față, 
văr, Virginia Ruzici 
bunătățit mult atit 1 
cit și backhandul, în 
o siguranță sporită, iar liftul ei 
de dreapta, cu topspin accen
tuat, este o lovitură foarte in
comodă pentru oricine. Apoi, 
ea excelează acum in voleu- 
stop, foarte eficace. Dar armele' 
sale principale sint marea mobi
litate pe teren și voința, atunci 
cind și-o aruncă in luptă. Apoi, 
i-am argumentat că, la valoarea 
ei actuală, poate să învingi—pe 
oricare dintre adversare, chiar 
și pe cele celebre. De toate a- 
cestea, Ruzici s-a convins pe 
parcursul întrecerii.

Ne pregăteam mult pentru 
fiecare partidă. Diminețile ju
cam pe gazonul de la Queen’s 
Club, unde era însă foarte greu 
de prins un teren liber măcar 
o jumătate sau trei sferturi de 
oră. Din nefericire, a inceput

AUREL SEGARCEANU 
antrenor al secției de tenis 

a clubului sportiv 
Dinamo București

(Continuare in pag. a 4-a)
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LINIȘTE (prea mare) iN JURUL CAMPIONATELOR DE ÎNOT BOGAT PJIOGBAM fNIflîNAȚIONAL
Recentele campionate națio

nale ale înotătorilor, desfășu
rate în cadrul „Dacîadei", in 
piscina Dinamo din Capitală, nu 
ne-au oferit prea multe elemen
te pentru o cit mai precisă e- 
valuare a posibilităților cam
pionilor noștri înaintea mari
lor competiții ale sezonului și, 
în plus, au îngreuiat simțitor 
misiunea selecționerilor loturi
lor pe care le vom prezenta la 
„europenele" de juniori și cam
pionatele mondiale din Berli
nul Occidental. Faptul că în 
numai 11 probe învingătorii au 
îndeplinit baremul pentru pri
mirea titlului de campion și că 
in trei zile au fost corectate 
doar 6 recorduri ale tării ne st
rata cit de slabă a fost ediția 
din acest an a competiției.

Carmen Bunaciu a cîștigat 
cursele de spate în 65,82 și, 
respectiv, 2:18,63, performanțe 
aproximativ asemănătoare cu 
cele pe care le obținea anul 
trecut, dar nu la nivelul celor 
realizate în primăvară. Dina- 
movista rămîne desigur prin
tre cele mai bune specialiste 
din lume (la campionatele 

„FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC FEMININ ARĂDEAN"

(Urmare din pag. 1)

lui „Gloria" sau spre arena de 
popice U.T.A., sau spre Sala po
livalentă — îndrăzneață și fru
moasă creație arhitectonică — 
pentru întrecerile de tenis de 
masă sau spre terenurile de 
Volei și handbal de la A. S. 
Constructorul și C.S. Școlar 
unde aveau să se desfășoare 
întrecerile la disciplinele res
pective sau pe terenurile de 
tenis ale Clubului Sportiv Oră
șenesc. Peste tot, sportivele au 
fost întîmpinate cu aplauze și 
mai ales cu zîmbetele calde 
ale sutelor de spectatori.

A doua zi, în pădurea Cea- 
la, din apropiere — unde am 
asistat la un adevărat exod pe 
biciclete al cetățenilor de cele 
mai diferite virste — s-au în
trecut concurentele de la orien
tare sportivă. Merită subliniat 
faptul că alături de sportive 
din asociațiile U.T.A.. Chimica, 
Foresta, Tricoul Roșu, Ară- 
deanca, Vremuri Noi, Victoria, 
Sănătatea, Libertatea, Indagra- 
ra, Știința, toate din Arad, la 
„Festivalul sportului feminin" 
a participat și un grup de 
sportive din Sibiu, cărora gaz
dele le-au făcut o primire a- 
tentă și prietenească.

Ca în orice întrecere sporti
vă, au existat învinse și în
vingătoare. Dar peste aceasta, 
și unele și altele sîntem con
vinși că n-au avut ce regreta, 
ba mai mult, sîntem convinși 
că sportul și-a căpătat noi a-

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Săptăminal cițtigâtori de 
autoturisme la tragerile 

obițnuite

PRONOEXPRES
Astfel, tragerea din 28 iunie 1971 

a răsplătit inspirația și perseve
rența parti ci cantului TOMESCU 
IULIU VIOREL din Iași, care a 
obținut un autoturism ,,Dacia 
1300“.

Și dumneavoastră veți putea 
intra în posesia unor mari cîști- 
guri cu condiția să participați 
la tragerea obișnuită PRONOEX
PRES de miine, miercuri 12 iulie 
1978.

Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor. La agențiile 
Loto-Pronosport se găsesc de 
vînzare și bilete gata completate.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 5 IULIE 1978

Categoria 1 : 3 variante 25% 
— AUTOTURISME DACIA 
1300 ; Categoria a 2-a : 2,75 a 
21.592 lei ; Categoria a 3-a :
23.25 a 2.554 Iei ; Categoria 
a 4-a : 79,50 a 747 lei ; Catego
ria a 5-a : 225,50 a 263 lei ; 
Categoria a 6-a : 6.921,00 a 40 
lei ; Categoria a 7-a : 200,75 a 
200 lei ; Categoria a 8-a :
3.303.25 a 40 lei.

Report categoria 1 : 83.329 lei.
Autoturismele Dacia 1300 la 

categoria 1 jucate 25% au fost 
obținute de . Ion Bălașa din 
G’odeni, județul Dîmbovița, loan 
Pit din Bixad. județul Satu 
Mare și Lixandra Avram din 
Eucurești.

• Antrenorii Cr. Șoptereanu și M. Mitrofan explică și cer credit

in continuare • Pănulescu a primit o lecție care li va folosi!
U.R.S.S., Elena Kruglova a cîș
tigat „suta" în 65,89), dar ea 
trebuie să știe că intrarea în 
disputa pentru medalii la C.M. 
necesită un salt de aproape 
trei secunde, care nu se poate 
obține decît printr-o pregătire 
deosebită, unele corecții la teh
nica de înot și o mai bună do
zare a efortului, mai ales pen
tru proba de 200 m, pe care a 
început-o în ritmul lui Treiber 
(recordmana lumii), dar a în
cheiat-o din păcate in cadența 
ei obișnuită...

Antrenoarea Cristina Șopte
reanu explică lipsa spectacu
losului în rezultatele elevelor 
sale — nici Hoțescu, Anasta- 
sescu, Coste* sau Miclăuș nu 
s-au apropiat de recordurile de 
la Hunedoara — afirmînd că 
nu a făcut o pregătire specială 
pentru această ediție, întregul 
grup pe care îl antrenează a- 
vînd ca principale obiective o

depte. Iată cîteva rezultate : 
CROS. 860 m, categ. n-nă la ÎS 
ani ; 1. Elena Coman (Chimi
ca), 2. Elena Avram (U.T_A), 
3. Marinela Todea (U.T.A.). 
Categ. peste 19 ani : 1. Eiisa- 
beta Hofman (Chimica). 2. Vio
rica Olteanu (Libertatea Arad). 
3. Florica Meghis (Tricoul 
Roșu). POPICE, 20 de bile : I. 
Varvara Drăgan (U.T.A.) 45 p.
2. Florica Barna (Vremuri Noi) 
44 p, 3. Ileana Olar (U.T-A.) 
42 p. TENIS DE MASA : 1.
Maria Ciumedean (Indagrara).
2. Ecaterina Slrbu (Arădeană).
3. Vasilica Dănilă (U.T-A.).
TENIS DE CÎMP : 1. Daniela 
Groza (U.TAj. 2. Manuela An- 
ghel (U.T-A). 1 Rodie* A-.ton 
(Sănătatea Sibiu). HANDBAL : 
sportive legitimate : 1. Chimica. 
2. U.T-A-, 1 Tricoul Roșu ; 
sportive nelegitimate: 1. Fores
ta, 2. Comerțul, 1 Libertatea 
Sibiu. VOLEI : L U.T-A. Z 
Tricoul Roșu. 3. Știința. 
ORIENTARE SPORTIVA : L
Chimica (Elena Coman — Eli
sa beta Hofman). 2 Libertatea 
Arad (Viorica Olteanu — Lidia 
Timăvean), 3. U.T-A (Leonti- 
na Andora — Olga Câtăuță).

Am asistat, deci, timp de 
două zile, la un reușit festival 
sportiv pentru organizarea că
ruia trebuie adresate calde fe
licitări organelor sportive și 
sindicale din Arad care, cu un 
larg sprijin a! activului volun
tar. in frunte cu neobosita 
Dom* Păcurari u, au reușit să 
ducă la bun sfârșit o acțiune 
lăudabilă. Dar nu numai atit 
Semnificative ni se par cuvin
tele lui Ioan Petrovan, șeful 
comisiei sport-turism a Consi
liului județean Arad al sindi
catelor. care spunea: „Din mo
mentul terminării ediției * II-* 
ne considerăm mobilizați pen
tru organizarea ediției urmă
toare a festivalului sportului 
muncitoresc feminin arădean 
căruia ne vom strădui să-i asi
gurăm reușite tot mai mari".

HELIS A CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE
Disputarea celei de a 55-a edi

ții a derby-ului de trap a făcut 
ca duminică dimineață hipodro
mul din Ploiești să fie din nou 
neîncăpător, o asistență extrem de 
numeroasă ținînd să asiste la 
acest important eveniment hipic. 
Principala probă a zilei. Derby-ul, 
a fost cîștigată de Helis, care, 
inteligent condus de M. Ștefă- 
nescu — acesta a stat tot timpul 
într-o poziție mai retrasă — s-a 
desprins cu autoritate în finalul 
alergării cîștigînd cu hățurile jos. 
Pe locurile următoare au sosit 
Tita (I. Oană are un merit deo
sebit), Hinsar (distanța probei 
s-a dovedit prea lungă pentru 
aptitudinile lui) și Godeanu, aces
ta din urmă (nerestabilit încă) 
avînd o acțiune de cal suferind, 
finalul său de cursă fiind depar
te de ceea ce eram obișnuiți să 
vedem. Revenind la cîștigător tre
buie să arătăm că recordul înre
gistrat — 1:25,5 — este cu numai 
7 zecimi de secundă inferior ce
lui realizat de’ Răslit. (1:24,8) în 
ediția precedentă și credem că 
dacă ar fi fost nevoie, Helis ar 
fi putut veni și mai bine. Victorii 
spectaculoase au mai obținut Rist, 
Izmir, Cumpănița și Abil. Și o 
râmareă : „Premiul Rușețu“, pro
gramat în 2 hituri, a fost cîști
gat de același cal, Hertz (ordi
nea sosirii fiind aproape identi
că), ceea ce confirmă încă o 
dată că dacă se mină cu convin
gere, în ambele manșe, „surpri
zele" sînt mai puțin prezente. RE
ZULTATE TEHNICE ; Cursa I S 

medalie, prezențe în finale și 
noi recorduri de valoare la 
campionatele lumii. Marea sur
priză oferită de tînăra Mariana 
Parașchiv, care s-a pregătit în 
același grup, o contrazice puțin 
pe Cr. Șoptereanu, totuși — 
cel puțin pînă la proba contra
ră — sîntem nevoiți să-i acor
dăm creditul. Nu însă fără a 
atrage atenția campioanelor 
noastre că această „cursă" pe 
care au abordat-o cu multă 
ambiție și pasiune implică o 
deplină răspundere și o totală 
dăruire.

Mulți din cei prezenți la în
treceri și-au pus întrebarea 
cum a putut pierde Irinel Pă- 
nulesAi cele două curse de 
mixt. Faptul are fără îndoială 
partea sa de senzație, dar ex
plicații există. Așa cum am 
mai afirmat-o, Mariana Pa- 
raschiv, noua campioană a 
tetratlonistelor. a progresat în 
stilul marilor performeri pen
tru că este talentată, ambițioa
să și cunoaște destul dc bine 
cele 4 procedee tehnice, fără a 
străluci în mod deosebit în 
vreunul dintre ele. Noul ei 
record la 400 m (5 04jO). ca și 
rezultatul de la 200 m (2:24,47) 
si.-.t valoroase, dar pentru a 
pătrunde în cercul restrins al 
marilor șoecîaEste ea trebuie 
să ajungă la rezultate sub 
2:20.0 și. respectiv, 4:55,0.

Dar Irinel Pănulescu? Ei 
bine, acest ..copil minune* al 
înotului românesc ne-a demon
strat că este șj o adevărată 
sportivă, fiind prima care a 
felicitat-o pe învingătoare. Ea 
a primit Înfrângerea cu capul 
sus, cu obișnuitul sorts pe 
buze, iar antrenorul ei, fără a 
încerca să justifice. a afirmat: 
..Dup* antrenamentele pe care 
le-a făcut in sâptămina dinain
tea campionatelor (am urmărit 
una din ședințe pe care ploieș- 
teenca a -cheia:-o cu 4 repe
tări de 4*X> m mixt la fiecare 
6 minute !) Irinel nu putea 
înota mai renede. S-a văzut *- 
cest lucru din prima zi. Iar 
lecția pe care a primit-o — fiți 
sigur — ii va folosi*. In legă
tură cu Pănulescu ne mai per
mitem o ultimă remarcă : aten
ție la participarea cit mai ra
țională in concursuri a acestei 
fete care are doar 14 ani, mai 
ales că in această săptămină 
urmează campionatele balcani
ce de juniori.

Adrian VASILIU

BASCimi FEMININ
(Urmare din pag. I)

zați in munca cu junioarele, să 
fie șlefuit de antrenorii echipe
lor de senioare.

început — după cum spu
neam — sub auspicii favorabile, 
campionatul a avut — din pă
cate — un final dezolant, fluc
tuațiile în comportări (la Ti
mișoara. în meciul cu Univer
sitatea. Rapid a pierdut cu 
72—87 intilnirea de simbătă. dar 
a cîștigat duminică cu... 120— 
63 !?), nivelul scăzut al multor

H I P I S M
1. Neghinei (T. Radu) rec. 1:35,5,
2. Sadic. Simplu 7, ordinea 27 ; 
Cursa a Il-a : 1. Rist (N. Gheor- 
ghe) rec. 1:34,1, 2. Stilat. 3. Ner- 
vin. Simplu 4, ordinea 34, event 
51, ordinea triplă 332 ; Cursa a 
ni-a : 1. Izmir (G. Avram) rec. 
1:30,8, 2. Femina. Simplu 5, or
dinea 30, event 23, triplu cîștigă
tor 2041 ; Cursa a IV-a ; 1. Hertz 
(G. Avram) rec. 1:26.3, 2. Turei,
3. Rondo. Simplu 4, ordinea 34, 
event 16, ordinea triplă 84 ; Cursa 
a V-a : 1. Rivan (G. Tănase) rec. 
1:27,5, 2. Marțian. Simplu 5, or
dinea 45, event 13 ; Cursa a VI-a:
1. Helis (M. Ștefănescu). rec. 1:25,5,
2. Tita. 3. Hinsar. Simplu 2, or
dinea 7, event 17, ordinea triplă 
27 ; Cursa a Vil-a : 1. Hertz (G. 
Avram) rec. 1:24,4, 2. Santiago, 
Simplu 4, ordinea 47, event 12, 
triplu cîștigător 101. Cursa a 
VUI-a : 1. Cumpănița (V. Moise) 
rec. 1:27,6, 2. Simca, 3. Incaș.
Simplu 11. ordinea 25, event 20, 
ordinea triplă 395 ; Cursa a IX-a: 
1. Abil (G. Tănase) rec. 1:27,9, 2. 
Recurs. Simplu 5, ordinea 12, e- 
vent 51. Pariul austriac s-a ridi- 
cfat la suma de 30 940 lei și a 
fost cîștigat de 2 tichete cu 7 cai 
în valoare de 7 735 lei fiecare și 
7 buletine cu 15 combinații cu 6 
cai în valoare de 1031 lei fie
care.

Gh. ALEXANDRESCU

PENTRU LOTURILE RTPRI/INTATIVT DE VOLEI
In această lună înregistrăm o 

bogată activitate voleibalistică 
internațională, echipele noastre 
fiind angrenate fn numeroase 
întreceri :

• La sfîrșitul săptămânii, sîm- 
bătă și duminică, de la ora 17. 
în Sala sporturilor din Brașov, 
vor avea loc partidele dintre 
reprezentativele feminine ale 
României și Japoniei, oaspetele

„CUPA TRACTORUL**
LA ATLETISM

Un important concurs atletic, 
prilejuit de a X-a ediție a „Cu
pei Tractorul*, s-a desfășurat pe 
stadionul din Poiana Brașov, la 
sfîrșitul săptămânii . trecute. La 
întreceri au luat parte numeroși 
atleți fruntași care se pregătesc 
ta vederea apropiatelor cam pi V 
nate republicane ale seniorilor. 
Cîteva rezultate : BĂRBAȚI : 100 
m : P. Pal f fi (U Cluj-Napoca) 
10,8 ; 800 m : Gh. Ghipu (Met.) 
1:5X0 ; HO mg : Palffi 14,2 ; înăl
țime : c. Antal (C.S.U. Oradea) 
2.06 m ; triplu : Ad. Ghioroaie
(Steaua) 16,48 m ; disc : Ion 
Zamfirache (Dinamo) 62,00 m ; 
ciocan : Petru Lengyel (C.A.U.) 
62,74 m ; FEMEI : 100 m : Doina 
Ciolan (Steaua) 12,2 ; 200 m ; 
Silvia Marta (Metalul) 25,5 ; 400 
m : Edith Marton (Amidex Tg. 
Secuiesc) 58,8 ; înălțime : Corne
lia Popa (Dinamo) 1,86 m ; disc : 
Argentina Menis (Dinamo) 60,64 
m. „Cupa Tractorul* pentru cele 
mai bune performanțe ale con
cursului a fost cîștigată de Cor
nelia Popa și Ion Zamfirache.

Intilnirea dintre echipa C. Sp. 
Școlar Brașov și Centrul școlar 
Budapesta a prilejuit cîteva re
zultate mai bune : 800 m : 
firescu 1:58.2, 400 mg: Iacob 
înălțime : Nagy (Bp.) 1,90
fete : 100 m : E _ T_Z___ L
12.4, 200 m : Polanek 25,9, 
Eva Oprea 41,18 m (Carol GRUIA 
-coresp.).

Zam- 
54,8 S, 

m ;y țop.j i,su - iii , 
Eva Polanek (Bp.) 

disc :

★
Pe stad’onul Dunărea din Galați 

s-a desfășurat finala concursu
lui republican de tetratlon al 
unităților școlare cu profil, la 
care au participat 160 sportivi din 
25 cluburi sportive școlare. Cu 
acest prilej Nicoleta Vornicu 
(Șc. g-rală 190 Buc.) a corectat 
recordul de junioare la 500 m 
1:16,4 (v.r. 1:17,0).

Rezultate : FETE : echipe : 
Șc. g-rală 190 Buc. 1446 p, 
Șc. g-rală 25 Brașov 1426 p, 
C.S. Șc. Galați 1399 p ; individual: 
Gabriela Coteț (C.S. Șc. Focșani) 
329 p ; BĂIEȚI : echipe : 1.
C.S. Șc. Atletism Buc. 1292 p, 2. 
Șc. g-rală 3 Suceava 1253 p, 3. 
Lăc. N. Bălcescu Craiova 1251 p ; 
individual : C. Guiman (Șc. g-rală 
3 Sv.) 300 p. (T. SIRIOPOL-co- 
resp.).

cu

1.
2.
3.

partide (reliefat, de pildă, de 
numărul mic de puncte înscrise: 
53—46 in jocul Olimpia Bucu
rești — Mobila Satu Mare. 55— 
59 in meciul Politehnica Bucu
rești — Crișul Oradea etc.) și, 
in general, dezinteresul mani
festat de echipe devenind cro
nice. Situația s-a încercat a 
fi motivată, pe alocuri, de u- 
nele indisponibilități, dar apre
ciem că 
constituie 
durată in 
tămîni în 
săptămîni 
pentru a 
selecționatei naționale in ve
derea campionatului european 
din Polonia. Buna intenție a 
federației de a prelungi pe
rioada de pregătire și activita
tea competițională a divizio
narelor A a fost evidentă, dar 
considerăm că experimentul nu 
* izbutit, el ncridicind calita
tea întrecerii, ei dimpotrivă. 
Sîntem convinși că se va ține 
seama de cele constatate, in
clusiv de faptul că baschetul 
practicat in săli pînă la mijlo- 
eul verii nu este nici agreat 
și nici util.

principala cauză o 
întreruperile pe lungă 
competiție — 7 săp- 
prima ei parte și 12 
în a doua parte — 

se permite pregătirea

SPORTIVI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI IN CONCURSUL
INTERNAȚIONAL DE LUPTE DE LA BRAȘOV
In sala Dinamo din Brașov 
avut loc un concurs interna-a

țional de lupte libere la care 
au fost prezenți sportivi români 
și din R.S.F.S. Rusă. Pentru re
prezentanții țării noastre con
cursul (organizat după siste
mul turneelor individuale) a 
constituit un bun prilej de ve
rificare a potențialului de lup
tă, acum, înaintea Turneului 
internațional al României (Bucu
rești, 20—23 iulie) și a Campio
natelor mondiale (20—27 august, 
Ciudad de Mexico).
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la handbal — competi-

„CUPEIEDIȚIE A 
ROMÂNIEI*

la ora 14, la 
(str. V. Conta

aflindu-se intr-un lung turneu 
prin Europa înaintea campiona
telor mondiale.

• Intre 19 și 23 iulie va avea 
loc la Varna tradiționalul tur
neu internațional de volei fe
minin, la care va lua parte și 
echipa noastră reprezentativă.

• Constanța va fi, intre 27 șl 
30 iulie, gazda unei noi ediții 
a „Trofeului Tomis", rezervat 
echipelor feminine. Pînă în pre
zent și-au anunțat participarea 
formațiile Poloniei și Bulgariei.

• Lotul feminin de tineret al 
României va participa la un 
turneu internațional, care va a- 
vea loc in Ungaria, între 10 și 
15 iulie. „Cupa Lehel" va cons
titui o bună verificare înaintea 
Campionatelor Balcanice de ju
niori, programate in Turcia, in
tre 24 și 30 iulie.

• In perioada 12—14 Iulie, la 
Sibiu, vor avea loc jocuri bila
terale între reprezentativele de 
junioare I ale României și Po
loniei

RALIUL

SE APROPIE

• Competiție automobi
listică înscrisă in Campio
natul Europei © 1 672 km, 
cu etape de noapte © 
Pină acum, la start 

de echipaje
Ieri la ora prînzului, la se

diul Federației Române de Au
tomobilism și Karting a avut 
loc o ședință de lucru privind 
organizarea „Raliului Dunării", 
care se va desfășura între 23 
și 30 iulie in tara noastră. La 
sfîrșitul acesteia tovarășul Vic
tor Mateevici, președintele fe
derației, ne-a oferit o serie de 
amănunte interesante: •

„Raliul Dunării este o com
petiție automobilistică interna
țională de anvergură, care face 
parte din Campionatul Europei, 
Cupa Păcii și Prieteniei și 
Campionatul balcanic. Interesul 
de care se bucură această în
trecere — ajunsă la cea de a 
13-a ediție — este dovedit de 
faptul că pină la ora actuală 
s-au inscris pentru a participa

nu m 
paje 
tria, 
slovac 
Ge

niune 
de 1 
dele 
Argeș
urmin

Azi, de 
C.N.E.F.S. 
va avea loc tragerea la sorți 
celei de-a
României** ______
țle care la prima sa ediție a fost 
cîștigată de H.C. Minaur Baia 
Mare (masculin) și Universitatea 
Timișoara (feminin). La startul 
Întrecerii vor, participa toate e- 
chipele mali-tdine și feminine 
care au fost ^prezente în campio
natul republican, Diviziile A și B.

Așa cum prevede regulamentul, 
tragerea la sorți va avea drept 
criteriu clasamentul oficial al
cătuit la terminarea ediției 1977— 
1978 a campionatului divizionar A 
și B. Noua ediție a „Cupei Ro
mâniei** va debuta la 21 decem
brie a.c. (cind vor avea loc me
ciuri din cadrul seriilor prelimi
nare) și se va încheia la 25 fe
bruarie 1979 (finala masculină) și 
la 4 martie (finala feminină).
TURNEU INTERNATIONAL 
MICAL IN SALA FLOREASCA

Azi, începînd de la ora 10,15, 
sala Floreasca din Capitală va

Concursul a fost de o apre
ciabilă valoare tehnică, eviden
țiind forma bună a sportivilor 
noștri Dumitru Ignat (52 kg). 
Aurel Neagu (57 kg), Lajos Șan- 
dor (68 kg), Tiberiu Seregely 
(82 kg), Vasile Pușcașu (100 kg) 
și Ladislau Șimon — clasați pe 
primul loc la categoriile res
pective. Dintre luptătorii oaspeți 
s-au remarcat A. Tabulatov (62 
kg) și S. Gagaev (74 kg), în
vingători la categoriile lor.
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Atenția 
enorilor și 
pei Stea- 

toare In 
lui. E- 

te, recep- 
an.treno-

chipierii și-au spus, pînă 
urmă, cuvîntul. Evoluțiile 
Costel Cernat au devenit 
mai sigure, mai eficiente, _ 
cui său a căpătat o evidentă 
eficacitate din toate punctele 
de vedere. Succesele nu au 
întîrziat. Echipa reprezentati
vă de baschet a redevenit 
vicecampioană balcanică, a- 
portul lui Costel Cernat fiind 
determinant. Formația clubu
lui Steaua a cucerit, după o 

întrerupere de 10 
ani, titlul de cam
pioană națională, 
iar la Spartachiada 
armatelor prietene, 

au fost prezente e- 
Cehoslo-

la care 
ehlpe din U.R.S.S., 
vacia. Cuba, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria etc, Costel Cernat a 
primit cupa pentru cel mai 
bun jucător al turneului.

Desigur, toate aceste reușite 
ne bucură și ne Întăresc 
convingerea că rindurile din 
„Punctul pe i“ nu au fost 
scrise in zadar, că ele și-au 
atins ținta, iar Costel Cernat 
a redevenit baschetbalistul 
harnic șl conștiincios, mo
dest și muncitor de care are 
nevoie atit 
club cit 
țării. Deci,

nării" vor fi prezente și mașinile româ- 
L nești „Dacia"

e echi- 
, Aus- 
Ceho- 
t. D. 
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| Dinamo București și-a început pregătirile
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99DE-AR AVEA FOTBALIȘTII VOINȚA VIRCINIEI RUZICI
Dacă ne amintim bine, Di

namo s-a numărat mai mereu 
printre acele divizionare A 
care, vară de vară, au reluat 
primele pregătirile înaintea- li
nei ediții de campionat.

Cu atit mai justificată ne-a 
apărut ieri graba dinamoviști- 
lor bucureșteni de a răspunde 
prezent la apelul antrenorilor 
Ion Nunweiller și Atanasie 
Dima (ultimul venind la echipa 
din sos. Ștefan cel Mare de la 
F. C. Argeș), și unii și alții, 
jucători si tehnicieni, puși pe 
fapte mai mari decit a fost o- 
cuparea locului 5 pe care au 
încheiat campionatul trecut.

Se aflau in incinta parcului 
sportiv Dinamo, lingă autobu
zul care urma să-i transporte 
la cantonamentul de la Săftica, 
Ștefan, Eftimescu — portari, 
Cheran, Ion Marin, Sătmăreanu 
II, Ghiță, Lucuță, Bădilaș — 
fundași, Dinu, Custov. Augus
tin, L Moldovan, Dragnea —

mijlocași, Tălnar, Vrînceanu, 
Țevi și Mușat — înaintași.

Două nume noi, așadar, Țevi 
Si Mușat, primul solicitind 
transferul de la Progresul Vul
can, celălalt, un tinăr de 18 ani 
de la Celuloza Călărași.

Dintre „vechi" lipseau (mo
tivat) 'Dobrău și Dudu Geor
gescu, ămindoi aflați. in acele 
ore ale dimineții, la I.E.F.S. 
pentru depunerea cererilor la 
examenul de admitere. „Și 
Dudu Georgescu și Dobrău vor 
fi la prînz la Săftica, unde 
după-amiază, la ora 17, vor 
participa, împreună cu ceilalți, 
la primul antrenament ; un an
trenament care nu va porni de 
la zero, întrucit majoritatea fot
baliștilor noștri au deja la ac
tiv, din proprie inițiativă, citeva 
„ședințe" de alergare, cu ți 
fără balon", ne spune Ion Nun
weiller, care, apoi, ne pre
zintă, in linii mori, și progra
mul pină la startul campio
natului — ediția 1973—79. Ia-

tă-l : de 
gătiri la 
trecerea 
30 iulie, 
Slatina ; ue xa x_ia august, 
participare la două turnee peste 
hotare, în Spania și Portuga
lia, ambele aflate în stadiu de 
proiect ; după care, ultimele re
tușuri înaintea startului oficial.

Înconjurat de nelipsiții su
porteri, cei mai aprigi, firește, 
Ion Nunweiller... se inspiră și 
ne vorbește 
ceva despre 
echipei față 
simpatizanți,
el, cit și colegul său, prof. A- 
tanasie Dima vor ridica, 
mult decit 
exigențelor.

Buletinul 
dinamovist . _ __________ ___
sigur, dr. Mircca Ciortea : „în 
urma tratamentelor efectuate in 
diferite stațiuni, toți cei care, 
la sfîrșitul sezonului trecut, au

ia 10 la 23 iulie, pre- 
Săftica ; la 26 iulie — 
testelor ; între 27 și 
jocuri de verificare la 
de la 1. la 19 august,

în continuare cite 
marile obligații ale 

de numeroșii ței 
scop in care atit

. mai 
in trecut ștacheta

medical al lotului 
ni-l furnizează, de-

acuzat traumatisme sînt com
plet recuperați. Inclusiv Florin 
Cheran, care la 5 mai, la două 
zile după meciul cu Bulgaria, 
a fost operat dc menise la ge- 
nunchiul sting". Si fundașul di- 
namoviștilor și al echipei na
ționale îl confirmă in mod con
cret pe doctorul Ciortea, făcind 
ture pe o bicicletă, in jurul au
tobuzului, gata de „decolare".

Sînt prezenți, la plecare, și 
soții Nunweiller, Manana și 
Radu, ambii nelipsiti din an
turajul echipei. ,.Dc-ar avea și 
fotbaliștii voința dinamovistei 
Virginia Ruzici ar reintra, mai 
mult ca sigur, în posesia tri- 
courilor de campioni", spune 
cunoscuta tenismană a clubului 
Dinamo. „Știți ce spune Virgi
nia înaintea marilor competiții? 
Ce Chris Evert 1 Ce Evonne 
Goolagong ! Au ele mai mult 
de două miini și o rachetă ?“

„Așa iși face curaj și iat-o 
pe Virginia noastră intre pri
mele opt tenismane ale lumii", 
reia Manana Nunweiller.

Ce ziceți, băieți ?
Gheorghe NiCOLAESCU

I
I REPORTERII NOȘTRI LA JOCURILE DE BARAJ PENTRU DIVIZIA C
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Irenți in 31 h 23’, evident, ți in I 

etape de noapte (cu două în
treruperi). România va fi pre
zentă la competiție cu două i 
formații (A ți B) care urmează 
să fie stabilite in cursul acestei I 
săptămini. Plecarea are loc din . 
Drobela Tr. Severin in ziua dc | 
28 iulie, la ora 14,01, fiind pre
cedată dc curse demonstrative I 
de karting ți de o parată a | 
automobilelor vechi**.

„Raliul Dunării** va avea 55 ] 
de controale orare ți 31 de 
probe speciale. Din confirmările 1 
sosite la federație. în întrecere i 
se vor afla mașini Dacia 1300, 
Dada 1500, Skoda 130 ~ 
Fiat 125, Moskvici, 
Carrera, Opel Kadet, 
Alpine, 
Volvo, 
Saab ț.a.

O ultimă 
România mai 
start formații 
ți asociații, dintre care 15 sînt 
ale asociațiilor din întreprinde
rile de transporturi auto (ITA).
(M. Fr.)

Renault 
Ford

12 
Escort,

R, Polski 
Porsche 

Renault 5 
Gordini, 

Audi,

informatic : din 
sînt Înscrise la 
de la 24 cluburi

DOUĂ ECHIPE nici ȘI 1ARELE LOR 1ECI
Duminică dimineață, pe stadio

nul de sub Cetatea Devei, cam 
3.000 de spectatori. Cei mai multi 
veniseră din comuna Certej și 
din satele vecine, Măgura, To- 
plița, Nojag. Săcărimb și Hon- 
dol, dar veniseră și suporterii 
din Timișoara. Cine erau aceste 
mici echipe Aurul Certej și 
I.C.K.A.L. Timișoara care stir- 
niseră mari pasiuni ? Formația de 
la poalele Munților Metaliferi, cea 
recomandată de ultima ediție a 
„Cupei României”, cînd a scos 
din luptă două divizionare B 
(Victoria Călan și Dacia Orăștie), 
ne-a lost prezentată de președin
tele secției de fotbal. Ion Rovi
narul „Echipa noastră, reprezen
tanta Exploatării miniere Certej, 
are o vechime de 30 de ani. Me
dia de vlrstă a echipei: 24 de ani. 
De patru ani luptăm să ajungem 
tn Divizia C. Băieții noștri sint 
mineri, lăcătuși, strungari, dul
gheri. Antrenor este jucătorul Ni
colae Bela. Am cîștigat campiona
tul județului Hunedoara la mare 
luptă cu Explorări Deva. Premie-

ra barajului pentru .C- a deve
nit o sArbâtoare pentru toți cei 
aproximativ 12.000 de oameni ai 
comunei și satelor ei !•
Adversara certejenilor, LC.R.A.L. 

Timișoara (președintele secției Hie 
Vuia), a fost înființată acum 4 
ani. A cîștigat seria a n-a a 
campionatului județului Timiș și 
apoi barajul cu Electrotimiș. în
vingătoare în seria I (2—2 și 5—1). 
Antrenorul echipei — Ovidiu Bă
lan, dar ultimele 10 antrenamente 
au fost conduse de fostul inter
național Vasile Gain, pensionar.

...MeciUI ca atare a fost ne
așteptat de bun și de frumos, 
peste nivelul Diviziei C, dar ar
bitrajul lui Fl. Cenea a fost sub 
pretențiile unui divizionar A. Sco
rul alb este echitabil, chiar dacă 
gazdele au avut două bare în 
ultimele cinci minute. Pentru că 
timișorenii, mai omogeni, mai 
tehnici și cu o extremă de ...Di
vizia A 
ratat și

de experiență competițională față 
de adversara sa — o mai veche 
cunoștință a Diviziei C.

Partida a depășit in calitate ni
velul diviziei la care combatan
tele aspiră, atingînd chiar, pe 
alocuri, nivelul calitativ al unor 
jocuri din eșalonul secund. Vioa
ra intii a fost, firește, echipa 
Dinamo, mereu peste adversarul 
înghesuit majoritatea timpului de 
joc în propriul teren. Oaspeții, 
mizind la infinit pe o apărare 
care a avut in .. libero “-ui Rămoiu 
un stilp de nădejde (excelent acest 
jucător care oricind își poate găsi 
locul intr-o echipă de categorie 
superioară), au cedat fără drept 
de apel pinâ la urmă, în fața 
unei formații pregătite foarte bi
ne fizic și care ne-a relevat, din
colo de spiritul de echipă exem
plar. pe Lucan (autorul goluri-

lor). Za na, Dumitrescu și Ifrim. 
Ultimul, cu o tehnică ă la Du- 
mitriu II, demonstrind mari dis
ponibilități de mijlocaș de crea
ție și ...om de șut, poate fi soco
tit împreună cu Lucan motorul 
succesului. Victoria de duminică, 
un pas pe drumul afirmării lui 
Dinamo, este firește și victoria 
inimosului antrenor A. Odangiu, 
ca și a fostului internațional I. 
Szoke, maestru al sportului — 
solicitat in ultima vreme la pre
gătirea jocurlior de baraj.

Singurul moment neplăcut al 
meciului : altercația dintre
Rămoiu (Dunărea) și fundașul 
central Voicu (Dinamo), eliminați 
din teren (min. 60) de arbitrul 

bucureștean V. Roșu, a cărui 
prestație a fost bună.

Stelion TRANDAFIRESCU

CARTONAȘ ROȘE PENTRl COSDICAIOKH ECHIPEI OASPETE!

ON DUMITRII! II LA DINAMO
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(Cincu — 23 de ani) au 
ei foarte mult.

Mircea M. IONESCU

ALEXANDRIA..
Multe constatări plăcute pe 

.Municipalul” din Alexandria, du
minică dimineață, in prima man
șă a barajului dintre echipa lo
cală Dinamo și Dunărea Calafat. 
In tribune, atmosferă sărbăto
rească, însuflețitoare (aproxima
tiv 3 500 de spectatori), ca șl pe 
gazon cînd, Înaintea jocului, gru
puri de băieți și fete îmbrăcat!

bi costume 
frumoase _____ ______
Cum se știe, a cîștigat net (3—0) 
mai tinăra echipă a gazdelor (por
tarul Ghiță i-a salvat pe cei din 
Calafat de o înfrîngere și mai se
veră. scoțînd în prima repriză 
3 goluri în maniera lui Răducanu 
elnd se afla In formă), prezentă 
la startul barajului cu un minus

pionierești au înmtnat 
buchete de gladiole.

ȘTIRI • ȘTIRI •
CONSTANT1N, 

ANTRENOR LA STEAUA
După cum am fost infor

mați, începînd cu data de 10 
iulie la conducerea tehnică 
a echipei Steaua a fost nu
mit antrenorul Gheorgbe 
(CONSTANTIN. Ca antrenor 
secund va funcționa Vasile 
ZAVODA.

ȘTIRI • ȘTIRI 
schimburilor cultural-sportive tra
diționale dintre județele Maramu
reș și Ivano Frankovsk. Băimă- 
renii au obținut următoarele re
zultate : 3—1 (3—0) cu Avangard 
Kolomna (au marcat Sepi, Mure
șan și Terheș), 5—2 (4—0) cu Ko
los Naprodia (au înscris: Roznai 
— 2, M. Sabău. Terheș și Koler) 
și 1—1 (0—0) cu Spartak Ivano
Frankovsk (a marcat Dragomi- 
rescu). (V. sASARanu — co- 
resp.).

Meciul de la Cîmpina dintre 
I.C.I.M., și Măgura Codi ea a avut 
multe din atributele proprii în
tâlnirilor decisive. S-a jucat as
pru, dar corect. Gazdele au ata
cat continuu, dar numai cu mij
loace fotbalistice, ca și oaspeții, 
dealtfel, care chiar dacă s-au 
apărat cu toata echipa n-au făcut 
apel la anti-joc. In mod cu totul 
surprinzător, totuși, față de atmo
sfera sportivă de pe gazon și din 
tribune și mai ales față de sco
rul alb final, care avantaja evi
dent 
lorii 
șitul 
s-a 
eticii _ 
Stoian Tase, 
semisuccesului în deplasare intr-o 
nejustificată dorință de răzbuna
re, a spus, adresîndu-se gazdelor: 
„Veniți voi la Codlea, Iască vă 
arătăm noi vouă !“. Chemat, ulte
rior, la cabina arbitrilor de către 
observatorul F.R.F., Const. Po
pescu-Alună, ca să justifice o ase
menea ieșire necontrolată, antre-

formația oaspete, conducă- 
acesteia au avut, la sfir- 
meciului, o atitudine care 

situat dincolo de limitele 
sportive. Astfel, antrenorul 

convertind bucuria

norul oaspeților a negat mai întîî 
tot ceea ce afirmase în «gura 
mare* și auzise multă lume, pen
tru ca mai apoi să adopte o 
poziție mai aproape de calitatea 
sa de educator, scuzîndu-se, în
tr-un fel, că a cedat la un mo
ment dat sub impulsul nervi
lor (! ?). în schimb, președintele 
asociației Măgura Codlea, 
Bărbulescu, care inițial 
mat“ politețea în fața brigăzii de 
arbitri (condusă de Max Popes
cu) și a observatorului F.R.J?., la 
Ieșirea din cabina acestora i-a 
insultat pe toți la un loc. De ase
menea, o agitație cu totul nepo
trivită a făcut și delegatul echi
pei Măgura, Gh. Alcxe, invocînd 
calitate^ de corespondent de pre
să cu o legitimație expirată din 
anul 1974 ! Așa s-au comportat la 
Cîmpina conducătorii echipei din 
Codlea, cei de la care trebuie să 
învețe jucătorii și cărora li s-ar 
cuveni un „cartonaș roșu* din 
partea comisiei de competiții și 
disciplină a F.R.F.

Mihai IONESCU

Mihai 
a „mi-

SE IMPUNEA UN ARBITRAJ MAI ENERGIC!

• F.C, BAIA MARE S-A ÎN
TORS DIN TURNEUL EFECTUAT 
IN R.S.S. UCRAINEANA. Divizio
nara „A" F.C. Bala Mare a În
treprins un turneu de trei jocuri 
în R.S.S. Ucraineană, In cadrul

• AFLAM TRISTA VESTE a 
morții tragice a internaționalului 
Stere Adam ac he, cel mai vechi 
component al echipei Steagul 
roșu Brașov. înhumarea va avea 
loc astăzi în comuna Crișan (jud. 
Tulcea).

eciul feminin de șah România Iugoslavia
al de 
lui de 

a fi 
ernice 
ezon)

stituit 
erifi- 
noas- 
tă in 

pen- 
mnei, 

OS-

nloarelor, 14—9, diferența repre- 
zentlnd cam 60—80 puncte Elo 
în favoarea formației române.

Ar fi de remarcat că echipa 
noastră n-a pierdut nici unul din 
cele 4 tururi ale meciului, cîști- 
gînd 2 șl încheind 2 la egalitate. 
De asemenea, 5 din cele 6 com
ponente ale formației au cîștigat

cepția primei table, unde maestra 
internațională Elisabeta Polihro- 
niade a evoluat sub posibilități, 
foarte obosită și ieșită din formă. 
Ia toate celelalte mese jucătoarele 
noastre s-au impus. Gertrude 
Baumstark, clasată slab la Timi
șoara, arată o promițătoare re
venire. Se observă Ia ea tendința

UN TEST IMPORTANT
IN GREUL URCUȘ OLIMPIC

meciurile directe cu partenerele 
lor, ceea ce denotă OMOGENI
TATE și o superioritate DE AN
SAMBLU a echipei noastre.

Aprecieri asupra «meciului și a 
comportării jucătoarelor ne-a fă
cut maestrul international Mir
cea Pavlov, conducătorul tehnic 
al echipei României.

fost un meci interesant, de 
o valoare tehnică medie, dar de o 
foarte mare combativitate. S-a 
jucat acerb și poate că tocmai 
acest caracter al luptei, purtată 
adesea pe muchie de cuțit, expli
că numărul destul de mare de 
greșeli care s-au comis. Cu ex-

spre un Joc mai angajant, mai 
deschis, mai activ. Un șah de 
bună calitate a jucat Margareta 
Mureșan, care și-a recăpătat în
crederea în forțele ei.

în această fază de tranziție pe 
care yO traversează șahul nostru 
feminin. intr-un moment cînd 
sîntem martorii unui schimb de 
generații, cel mai îmbucurător ni 
se pare faptul că tinerele jucă
toare marchează un evident pro
gres. Dana Nuțu trebuia să în
scrie scorul record al meciului 
(31/., din 4), dar a pierdut în ulti
mul tur o poziție cîștigată Ia A- 
malia Pihajlici. Lia Bogdan a ju-

cat inventiv, a fost foarte com
bativă, înscriindu-și in palmares 
un succes prestigios: 3—1 cu ma
rea maestră Tereza Stadler. In 
sfîrșit, Ligia Jicman a învins-o 
pe Maria Petrovici clasată anul 
acesta pe locurile 1—3 în campio
natul Iugoslaviei.

Succesul acesta ne bucură, fi
rește, dar el nu ne poate deter
mina să ne culcăm pe lauri. Sin- 
tem conștienți că echipa noastră 
are încă destule lacune și că de 
acum încolo ne așteaptă o peri
oadă de muncă și mai încordată, 
pentru a putea efectua pregătirea 
la cotele deosebit de înalte ale 
standardului internațional. Ne-am 
propus un Ioc pe podium la O- 
limpiadă. Dar să nu uităm că 
acolo sînt cel puțin 10 echipe 
care aspiră cu șanse reale la me
dalii. Iată de ce va trebui să 
lucrăm intens*.

în contrast cu succesul senioa
relor apare, firește, eșecul sever 
al junioarelor noastre. Dar. des
pre aceasta într-un alt material.

Valeriu CHIOSE
• în turneul internațional de 

șah de la Satu Mare, „Somcș- 
1978“, conduce, înaintea ultimei 
runde, BANAS (Cehoslovacia) 8 p 
(1), urmat de Armas (Cuba) 71/*» 
Kluger (Ungaria) 7 (2), Bohosian 
(Bulgaria) 61/*» (1), Biriescu, Ka- 

posztasz (Ungaria) și Szabo 61/, p 
etc.

Part;da de la Titu, dintre echi
pa locală Eectrica și formația 
Viscoza București (scor 1—1), a 
fost marcată de un preambul apar
te: cele două galerii (aproape 3 000 
de spectatori) și-au disputat spor

tiv „dudui* prin partituri încu
rajatoare inedite, iar ambele e- 
chipe, împreună cu brigada de 
arbitri, s-au fotografiat înaintea 
startului. Din păcate buneie in-> 
tenții s-au oprit aici.

Gazdete au avut un debut cris
pat, confuz, .dispecerul* lor, Kal- 
lo I, fiind neinspirat și lent. 
Aceasta a ușurat misiunea echi
pei bucureștene. care a pus în 
permanență accentul pe defensi- t 
vă, cu degajări la intimplare și 
cu .subtile** trageri de timp. Din 
păcate, în lipsa fotbalului, pe te
renul din Titu au apărut faultu
rile, unele grosolane, simulările, 
vociferările, protestele și chiar 
injuriile (abateri rar sancționate 
de arbitru, doar localnicii Po-

pescu și Soare, respectiv Nicolae 
primind cartonașul galben). Vali
darea golului egalizator al gazde
lor din min. 79 — autor Constan
tin („portarul Petre Iosif a simu
lat o accidentare și regret că nu 
i-am arătat cartonașul galben* — 
ne-a declarat, după meci, arbi
trul Al. Ghigea) — a generat pro
testele ne justificate ale oaspeți
lor (ei deschiseseră scorul în min. 
63 prin N. Lalciu). Au fost, în 
acel minut 79, adevărate buscu
lade, jucătorii s-au lovit reciproc, 
arbitrul Al. Ghigea fiind îmbrîn- 
cit și insultat grosolan. El nu a 
avut tăria să arate vreun carto
naș, să dicteze eliminări, deși 
motive erau suficiente (abia în 
min. 87 bucureșteanul Nicolae a 
fost eliminat pentru injurii), dind, 
în schimb, numeroase decizii ne
conforme cu realitatea, care au 
nemulțumit ambele formații.

Adrion VASILESCU

• IATA ȘI ULTIMELE REZULTATE ÎNREGISTRATE ÎN PARTI
DELE TUR ALE BARAJULUI DE PROMOVARE ÎN DIVIZIA C S 
Silvicultorul Măieru — Minerul Turț 4—0 (1—0) ; Rapid Fetești —
Voința Constanța 2—0 (2—0) ; Paringul Novaci — Bistrița Băbeni
1—2 (1—0) ; C.F.R. Caransebeș — Victoria Ineu 2—1 (1—0) ; Avîntuî 
Gălănești — Unirea Săveni 3—1 (2—0). Returul la 16 iulie.
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

_ ____________________ ______ _ ________________A FOST LANSAT

O NOUĂ Șl ATRACTIVA EMISIUNE SPECIALA LIMITATA
Puîeți cîștiga autoturisme „Dacia 1300“ și ,,Skoda 105 L“, precum 

premii in bani de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc.
REȚINEȚI I Șansele dv. sporesc deoarece „LOZUL VACANȚEI* atribuie 

— din fond special — ciștiguri suplimentare în valoare de 1 700 000 lei.
Solicitați „LOZUL VACANȚEI* la agențiile Loto-Pronosport, precum

șl la vînzâtorii volanți.
MAI MULTE LOZURI CUMPĂRATE - MAI MULTE POSIBILITĂȚI DE 

CIȘTiG I



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C..AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

menea, necesitatea îmbunătățirii 
aprovizionării tehnico-materiale 
a întreprinderilor, paralei cu re
ducerea consumurilor materiale 
și respectarea strictă a normelor 
de consum stabilite, introducerii 
unei ordine și. discipline sporite 
in domeniul transportului, ridi
cării nivelului tehnic și calitativ 
al tuturor produselor, sporirii 
eficientei întregii activități eco
nomice, soluționării la un nivel 
mai înalt a problemelor comer
țului exterior și in special a 
exportului. In legătură cu toate 
acestea, se impune îmbunătă
țirea muncii organelor de con
ducere colectivă din economie, 
în concordantă cu noile măsuri 
stabilite de conducerea partidu
lui și statului de accentuare a 
autoconducerii și introducere a 
autogestiunii iniieprinderilor.

Relevind că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe acest an, 
Comitetul Politic Executiv și-a 
exprimat convingerea că oame
nii muncii, organele de partid 
și de stat, întregul popor vor 
acționa in acest scop cu toată 
energia și holărirea, cu înalt 
spirit de abnegație.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat raportul delegației Re
publicii Socialiste România care 
a participat Ia Sesiunea specială 
a O.N.U. consacrată dezarmării. 
S-a apreciat că sesiunea a re
prezentat un pas important in 
abordarea intr-un mod nou a 
problemelor privind frînarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmarea generală, in primul 
rind la dezarmarea nucleară. 
Subliniind importanta faptului 
că Ia dezbaterea acestei proble
me cardinale a vieții interna
ționale contemporane au putut 
participa. în cadrul O.N.U.. toate 
statele. Comitetul Politic Execu
tiv consideră ca deosebit de 
pozitive crearea unui cadru mai 
democratic peniru soluționarea 
problemelor dezarmării, precum 
și întărirea răspunderii O.N.U. 
în această direcție. Punind în 
evidență caracterul deosebit de 
stringent al dezarmării, trecînd 
în revistă obiectivele majore 
imediate ce trebuie să facă o- 
biectul dezbaterilor viitoare și 
al unor măsuri concrete, creînd 
cadrul organizatoric corespunză
tor. sesiunea specială a O.N.U. 
a deschis perspectiva unor pro
grese reale pe calea opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării.

Aprobind activitatea delega
ției române, desfășurate în con
formitate cu llotărîrea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, cu linia politică 
generală a partidului si statului 
nostru, Comitetul Politic Execu
tiv a afirmat hotărirea Româ
niei socialiste de a acționa și 
în viitor, cu toată energia, pen
tru a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea practică a dezarmă
rii, la eliberarea omenirii de 
povara cheltuielilor militare și 
de primejdia unui război termo
nuclear.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
este mai necesar ca oricind să 
se intensifice lupta unită a tu
turor forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste, a tutu
ror popoarelor pentru oprirea 
neîntârziată a cursei înarmări
lor. pentru trecerea Ia măsuri 
concrete de dezarmare, și în 
primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru făurirea unei 
lumi a păcii, fără arme si fără 
războaie.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, raportul 
delegației române care a parti
cipat la lucrările celei de-a 
XXXII-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
ținută la București in zilele de 
27—29 iunie a.c. S-a apreciat că 
sesiunea, desfășurată in spiritul 
principiilor de egalitate, stimă, 
respect reciproc și întrajutora
re tovărășească ce caracterizea
ză relațiile țărilor membre, s-a 
încheiat cu rezultate pozitive. 
Sesiunea a adoptat o serie de 
programe speciale de colabora
re pe termen lung in domenii 
de importanță economică deose
bită, menite să contribuie la asi
gurarea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. cu combusti
bil, energie si materii prime, 
produse alimentare, mașini, uti
laje și tehnologii de inalt nivel. 
Așa cum s-a stabilit si in ca
drul sesiunii, o însemnătate < 
deosebită are acum trecerea la 
concretizarea acțiunilor preconi
zate și la elaborarea proiectelor 
de convenții corespunzătoare. 
Aceasta va deschide perspective 
tot mai largi de intensificare a 
cooperării țărilor membre ale 
C.A.E.R., pe baza egalității in 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
interesului fiecărei părți și a- 
vantajului reciproc, in scopul 
apropierii și egalizării nivelului 
lor de dezvoltare economică, 
accelerării mersului inainte pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat activitatea delegației 
române la recenta sesiune 
C.A.LR., care a acționat in spi
ritul politicii generale a parti
dului $i statului nostru de lăr
gire continuă a cooperării cu 
țările membre ale C.A.E.R., de 
întărire a colaborării și priete
niei cu toate țările socialiste in 
interesul fiecărui popor care 
edifică noua orînduire socială, 
al întăririi continue a forțelor 
socialismului pe plan mondial.

In legătură cu hotăririle a- 
doptate de sesiunea C.A.E.R., 
Comitetul Politic Executiv a 
indicat organelor economice 
centrale, guvernului să acțione
ze neîntârziat pentru elaborarea 
programelor concrete de coope
rare cu celelalte țări, inclusiv 
pentru perioada cincinalului 
viitor, trecind la Încheierea de 
contracte in acest sens. Intensi
ficarea cooperării in producție 
și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. va putea 
contribui la acoperirea într-o 
măsură tot mai mare a necesi
tăților dezvoltării ascendente a 
fiecărei economii naționale, deci 
și a economiei Republicii So
cialiste România. Comitetul Po
litic Executiv a exprimat hotă
rirea partidului și statului nos
tru de a milita activ pentru 
traducerea in viață a hotăririlor 
adoptate de cea de-a XXXII-a 
Sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc de Ia Bucu
rești. pentru dezvoltarea con
tinuă a cooperării multilaterale 
dintre țările membre, pentru 
întărirea prieteniei și unității 
tuturor țărilor socialiste.

In continuarea ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a exa
minat si rezolvat probleme 
privind mai buna repartizare șl 
folosire a cadrelor, numirea 
unor tovarăși in funcții de răs
pundere in activitatea politică, 
economică și socială.

Au fost soluționate, de ase
menea. o serie de probleme cu
rente ale vieții de partid si de 
stat.

LA C.M. DE SCRIMĂ, DE LA HAMBURG, 
CERCUL FAVORIȚiLOR ARE 0 RAZĂ MARE

„Fără favoriți*, astfel îșl in
titula comentariul său dintr-un 
recent buletin de presă al apro
piatelor campionate mondiale de 
scrimă (13—22 iulie) ziarista vest- 
germană Bruni Hennigr^4?ondu- 
zionînd pe marginea marflor com
petiții internaționale care au 
premers ediția 34 a C.M. de la 
Hamburg. De ce fără favorfți ? 
Pentru că — cu două excepții — 
pe lista Învingătorilor din cele 
2o de concursuri de categoria A 
(cele în care se punctează pentru 
clasamentele Cupei Mondiale) a 
apărut de fiecare dată altcineva. 
Și pentru că o excepție ne inte
resează In mod direct, s-o nomi
nalizăm de la început : sabrerul 
român Alexandru Nil ca, care a 
terminat pe primul loc in două 
mari concursuri, la Varșovia si 
Hanovra, astfel devenind lider în 
Cupa Mondială (el acumuUnd 
puncte și prin clasarea pe locul 
3 la Trofeul Hungaria, de la 
Budapesta).

„Cu citeva excepții — conchide 
ziarista vest-germană — sportivii 
care și-au disputat finalele sint 
foarte cunoscuțL De la sabie la

ÎNTRECERILE COMINENTALE 
ALE LI PI Al ORILOR JUNIORI 

începînd de azi, capitala Fin
landei găzduiește campionatele 
europene de lupte libere rezer
vate juniorilor. Timp de trei 
zile, cei mai buni juniori din 
Europa iși vor disputa titlurile 
de campioni continentali, in 
rindul concurenților aflindu-se 
și 8 reprezentanți ai țării noas
tre. Antrenorul Petre Coman îi 
va îndruma pe sportivii A. Vlăs- 
ceann (cat. 43 kg). Șt. Goraș 
(52 kg), E. Radu (62 kg), V. 
Stânescu (68 kg), A. Barkoczy 
(74 kg), Gh. Fodore (82 kg), Gh. 
Broșteanu (90 kg) și A. Ianko 
(+100 kg).

la suhl Încep campionatele 
EUROPENE DE TALERE 

Șl MISTREȚ ALERGĂTOR
în localitatea Suhl (R.D. Ger

mană) se va desfășura, intre 
12 și 22 iulie, o nouă ediție a 
Campionatelor europene de ta
lere și mistreț alergător. în ve- 

- derea participării la acest im
portant concurs, astăzi pleacă 
spre Suhl trăgătorul de la pro
ba de mistreț alergător, Mihai 
Ion (campionul țării, cu 571 
puncte), însoțit de antrenorul 
Marin Ferecatu. Trăgătorii din 
proba de skeet se vor deplasa 
în R.. D. Germană la sfirșitul 
săptăminii.

ECHIPA DE TENIS 
A ROMÂNIEI 

A PLECAT LA PRAGA 
în cursul zilei de ieri a pă

răsit Capitala reprezentativa 
de tenis a țării noastre, care 
urmează să susțină la Praga, 
în zilele de 14, 15 și 16 iulie, 
intilnirea cu echipa Ceho
slovaciei, în cadrul semifinale
lor „Cupei Davis* (zona euro
peană). Iată componența for
mației României, in ordinea ti
tularizării : D. Hărâdâu, A. Dir- 
zu, Tr. Marcu, FI. Segărceanu, 
J. Bîrcu. Căpitan nejuacâtor 
este Șt. Georgescu.

spadă, trecînd prin cele două 
florete, se poate spune că la fie
care armă sînt intre 10 și 20 de 
scrimeri care fac parte din cercul 
favoriților. Teoretic, deci fiecare 
dintre ei poate urca pe podiumul 
de la CJVL Așa incit la Ham
burg, totul va reîncepe de la 
zero...4*

Opinie la care subscriem, a vi nd 
tn vedere nu numai rezultatele 
in sine, ci, mai ales, actuala pe
rioadă din scrima mondială, ca
racterizată prin schimbul de ge
nerații. Perioadă care acum, la 
cumpăna ciclului olimpic, poate 
nărui idoli și zămisli speranțe 
peste noapte. Și care, la ora ma
rii confruntări mondiale de pe 
planșele de la Sporthalle, să 
sublinieze „momentele adevăru
lui** pentru selecționerii repre
zentativelor naționale care vor 
fi la Hamburg și cu gîndul la 
Moscova. Dealtfel, acest an a 
scos la lumina performanței, mai 
mult decît oricind în ultimul de
ceniu, mulți tineri și foarte tineri 
scrimeri, in timp ce multiplii 
laureați olimpici și mondiali n-au 
putut 'ieși din conul de umbră al 
mediocrității. Dintre campionii 
mondiali ai precedentei ediții 
(1877, Buenos Aires): Valentina 
Sidorova (U.R.S.S.) — floretă fe
minin, Johan Harmenberg (Su« 
edia) — spadă, Aleksandr Ro- 
mankov (U.R.S.S.) — floretă mas
culin și Pal Gerevich (Ungaria) 
— sabie, doar Sidorova a apărut 
și in acest an în prim-planul 
actualității, Harmenberg și Ge
revich nefigurînd nici măcar în 
vreo finală ! Situație care dife
ră puțin și în ceea ce-i privește 
pe ceilalți medaliați la C.M. ’77, 
floretiștii Harald Hein (R.F.G.) 
și Carlo Montano (Italia), sabrerii 
Vladimir Nazlimov (U.R.S.S.) șl 
Angelo Arcidiacono (Italia), spa-

ANDREA BORELLA 
(Italia)

dasinii Rolf Edling (Suedia) șl 
Patrice Gaille (Elveția), floretista 
Ildiko Schwarczenberger (Ungaria) 
avind o comportare ștearsă. 
Au apărut în schimb nume 

noi, au reapărut altele vechi sau 
cei lansați la Buenos Aires și-au 
continuat ascensiunea. Iată-l, de 
pildă, pe tinărul floretist italian 
(încă junior) Andrea Borella 
care, după ce a încheiat pluto
nul fina li știi or la C.M. de anul 
trecut, a avut in acest an un 
start bun, clștigtnd Trofeul Mar
tini, la Paris, și clasîndu-se pe
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să plouă zilnic și a trebuit să 
ne mutăm in iată, pe parchet. 
Aceasta a fost, poate, un amă
nunt decisiv în handicapul pe 
care Ruzici îl mai avea de su
portat. Primele tururi au tre
cut cu bine (6—1, 6—2 cu
Wooldridge; 6—3, 7—5 cu Gis- 
cafre), a avut apoi un obsta
col greu in Brigitte Cuppers 
(8—6, 6—4), jucătoare reduta
bilă pe gazon. Dar Ruzici juca 
din ce in ce mai bine. O avea 
in față acum pe Betty Stove, 
finalista de anul trecut. I-am 
explicat că nu trebuie să-i fie 
frică de ea, că este ..batabilă". 
A condus cu 5—2 în primul set, 
apoi s-a descurajat deodată, 
pierzîndu-l. A revenit puternic 
in celelalte două : 5—7, 6—4, 
6—3! O mare victorie pentru 
jucătoarea noastră. Era in ..pri
mele 8“, in sferturi de finală. 
Următoarea adversară, faimoasa 
australiancă Evonne Goolagonq- 
Cawley. Din nou, 5—2 pentru

Ruzici in primul set. Nimic nu 
părea s-o oprească de la vic
torie. Aici, a intervenit insă 
ceea ce n-am mai intilnit pe 
terenurile de tenis. Goolagong a 
cerut întreruperea jocului, acu- 
zînd dureri la picior. A intrat 
pe teren soțul ei, englezul Caw
ley, pentru a-i face masaj, „tră- 
gind de timp“ evident. Aceasta 
a scos-o din ritm pe Ruzici, 
care s-a ți enervat inutil. Pierde 
primul set, in al doilea are 
3—0... Din nou, Goolagong cere 
întrerupere și arbitrul i-o a- 
cordă, împotriva regulamentu
lui. Jocul se reia cu Ruzici 
complet descumpănită, nemai- 
găsindu-și cadența. A greșit 
multe mingi, a pierdut puncte 
în serie -și cu aceasta, s-a în
cheiat jocul: 7—5, 6—3 pentru 
Goolagong.

Am încercat s-o consolez pe 
Virginia Ruzici, arătîndu-i că 
nu-i este rușine nimănui să 
piardă la o atit de mare cam
pioană. tn sinea mea, știam 
insă că ea trecuse pe lingă o

victorie răsunătoare. Oricum, 
performanța sa era prestigioasă. 
Avea să fie majorată de o ex
celentă evoluție in proba de 
dublu, alături de vechea ei par
teneră, campioana iugoslavă 
Mima Jausovec. Se știe prea 
bine, ele au ajuns in finală, 
după ce eliminaseră cupluri 
puternice (Tyler — Vermaak, 
Sammel — Thomas, Charles — 
Wooldridge, Durr — Wade, Co
les— Mottram). Cu Kerry Reid 
și Wendy Turnbull, in fața că
rora aveau fiecare victorii per
sonale in turneele anterioare, 
credeam că vor obține o mult 
dorită cunună cu lauri. Și aici, 
insă, au intervenit ratări, dato
rate desigur nervilor si mizei 
mari. Ruzici și Jausovec au a- 
vut două mecibaluri in setul 
doi (la 7—6 și 8—7). dar n-au 
putut să le finalizeze. Rămtn in 
schimb cu medaliile de argint 
și aplauzele tribunelor terenu
lui central de la All England 
Club, pe care au evoluat atiția 
iluștri campioni ai rachetei.

MARCELA MOLDOVAN 
(România)

locul secund la C.M. de tineret
de la Madrid. Iar la polul celălalt, 
floretista franceză Marie-Chantal 
DemaiUe, oare după ce s-a re
tras doi ani din activitatea com- 
petițională a revenit senzațional, 
la peste 35 de ani, clasîndu-se pe 
locul 3 la „Trofeul Jeanty** și cîș- 
tigîndu-1 pe cel de la Como, ceea 
ce i-a determinat pe selecționerii 
francezi s-o introducă în lotul 
pentru Hamburg, alături de Pas
cale Trinquet, de pildă, care 
n-are decît 18 ani ! Au irumpt 
vijelios (nu va fi oare un foc 
de paie 7) „copiii-minune** al 
floretei italiene, Mauro Numa 
(campion mondial de tineret și 
cîștigător la Rommel, la numai 
16 ani) și Dorina Vaccaroni (loc 
2 la Como, în vîrstă de numai 
14 ani !), dar a marcat un salt 
spectaculos și floretista ceho
slovacă Catarina Raczova (învin
gătoare la Martini), a cărei evo
luție anterioară nu-1 lasă să se 
Întrevadă.

Campionul olimpic al spadasi
nilor la Montreal, vest-germamil 
Aleksander Pusch, nu „s-a vă
zut- în acest sezon, în schimb 
campionul mondial de tineret, 
norvegianul Nils Koppang, a ur
cat la cota valorilor. Iar dacă 
dintre reprezentanții noștri, ti
nerii floretiști Petru Kuki și Mar
cela Moldovan și-au valorificat 
atuurile tinereții și talentului, sa
brerul Alexandru Nilca — adevă
rata revelație a sezonului — tră
iește acum a doua tinerețe. Si 
sperăm că ei — împreună cu 
ceilalți tricolori — vor face și 
la actuala ediție a C.M. dovada 
clasei internaționale a scrimei 
românești.

Reprezentativele noastre 
vea ca principale adversare 
lupta pentru medalii, ' . _
Uniunii Sovietice, Ungariei și Ita
liei (La. sabie), U.R.S.S., Ungariei 
șl R.F.G. la floretă feminină ! 
Cît despre celelalte arme, echina 
masculină de floretă 
campioană mondială, 
prima șansă, avînd în 
principalele sale 
U.R.S.S. și Franța nu __
aceeași omogenitate, iar outsider-ul 
Italia este, încă, prea tînăr șl 

spadă, 
arenă» 
rămî- 

progres 
Franței.

vor a- 
în 

echipele

a R.F.G., 
păstrează 

vedere că 
adversare, 
mai au

neexperimentat. Tar la 
suedezii n-au apărut în 
principalii lor adversari 
nînd tot elvețienii. In 
evident, echipa (tînără) ___

Paul SLAVESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

• în capitala Iugoslaviei a avut loc cea de-a VH-a ediție a tra
diționalei competiții de pescuit sportiv dintre echipele de pescari a- 
matori ale Bucureștiului și Belgradului, desfășurate pe malul Du
nării. Locul întîi a revenit echipei Bucureștiului. în clasamentul 
individual pe primele două locuri s-au situat bucureștenii 
Gheorghe Timolion și Constantin Mateescu. Locul al treilea a 
revenit belgrădeanului Tochlci.

ATLETISM • Cu prilejul me
ciului S.U.A. — U.R.S.S. (echi
pe de juniori) desfășurat pe sta
dionul din Donețk, în ștafeta 
4X100 m formația americană a 
realizat 39,51 — cea mal bună 
performanță mondială la juniori, 
iar echipa sovietică a obținut un 
nou record european, cu 39,67.

LUPTE a In competiția de gre- 
co-romane „Turneul Prietenia” 
pentru juniori, desfășurată la Ha- 
vlickov Brod (Cehoslovacia), ti
nerii luptători români Matei (cat. 
81 kg) și Păduraru (cat. 62 kg) 
s-au clasat pe locurile 2 și, res
pectiv, 3.

CICLISM a Cea de-a 10-a eta
pă a Turului Franței (Biarritz— 
Pau, 193 km) a fost cîștigată de 
olandezul Henk Lubberding In 
5h 46:54,0. în clasamentul general 
individual se menține lider bel
gianul Joseph Bruyere, urmat la 
2:07,0 de Bossis (Franța) șl la 
3:32,0 de Hinault (Franța).

natație • La Moscova, tn ca
drul campionatelor unionale, A- 
leksandr Sidorenko a stabilit un 
nou record mondial la 200 m
mixt, cu timpul de 2:05,24. • Des
fășurată la Bratislava, „Cupa
Dunării” la polo pe apă, la
care a participat ca invitată 
șl formația Australiei, a re
venit selecționatei R.S.S. Ucrai
nene. Echipa de juniori a Româ
niei s-a clasat pe locul 5. după 
ce in ultima zi a învins cu 6—5 
echipa R, D. Germane.

TENIS . In organizarea WCT. 
ptnă la 16 iulie, se va desfășura 
la Forest Hills un turneu inter
național la care au fost invitați, 
printre alții, Ilie Năstase. V. Ge- 
rulaitis, K. Rosewall. J. Newcom
be, J. Alexander, P. Dent, J. Mc
Enroe. • Turneul de la Trave- 
mtinde (R.F.G.) a fost cîștigat de 
suedezul Birger Andersson, în
vingător cu 6—2. 6—4, 6—2 în fi
nala susținută cu Pavel Sevcik 
(Cehoslovacia).

• Azi, la Ziirich, are loc tragerea la sorți a partidelor din 
primul tur al cupelor europene de fotbal : Cupa, campionilor 
europeni, Cupa cupelor și Cupa U.E.F.A. în total, sînt înscrise 
128 de formații, dintre care 64 tn Cupa U.E.F.A.. Prima etapă 
este programată la 13 septembrie (tur) șl 27 septembrie (retur). 
După cum se știe, fotbalul românesc va fi reprezentat de 
echipele STEAUA BUCUREȘTI (C.C.E.), UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (Cupa cupelor), F.C. ARGEȘ și POLITEHNICA TI
MIȘOARA (Cupa U.E.F.A.).
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