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A 8-a Balcaniadă de natafie a juniorilor

ASTĂZI LA BRĂILA, PRIMELE 
STARTURI LA ÎNOT Șl SĂRITURI

La București, în jocul de debut la polo România — Grecia
Pentru a doua oară în is

toria acestei competiții, ajunsă 
la a 8-a ediție. România orga
nizează Balcaniada juniorilor la 
natație. Cu acest prilej, frumo
sul complex nautic din Brăila 
va intra în circuitul competi
țiilor internaționale, piscinele 
sale urmînd să găzduiască în- 
cepînd de astăzi, timp de pa
tru zile. întrecerile speranțelor 
înotului și săriturilor în apă 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România.

Concursul înotătorilor, deschis 
sportivilor născuți în 1964 (și 
mai tineri), cite doi din fiecare 
țară, va cuprinde toate cele 29 
de probe din programul C.M., 
cu serii și finale. Punctajul este 
cel obișnuit : 9 p — locul I. 
7 p — locul II. 6 p — locul 
III etc. La toate cele 4 probe 
clasice de sărituri vor participa 
tot cite doi sportivi de fiecare 
țară, punctajul fiind identic cu 
cel de la înot.

Selecționatele țării noastre, 
care în întrecerea balcanică nu 
au mai obținut victoria din 1975. 
au ca prim obiectiv ciștigarea 
competiției atil la înot, cit și 
la sărituri. Este 
și motivul pentru 
care selecționerii 
au apelat și la 
multipla record
mană Irinel Pă- 
nulescu, aflată in
tr-un program spe
cial de pregătire 
în vederea cam
pionatelor euro
pene de juniori 
de la sfîrșitul a- 
cestei luni. Ea va 
concura doar în 
cîteva probe (deși 
ar putea ciștiga 
cu ușurință toate 
cursele de craul. 
delfin și mixt) și, 
probabil, va lua 
startul in ștafete.

în programul pri
mei zile (de la ora

17,30) finale în probele de : 
100 m liber (b + f), 200 m bras 
(b + f), 100 m delfin (b + f),
4 X 100 m liber (f) și 4 X 200 
m liber (b) la înot și tram
bulină (b) la sărituri.

Trebuie reținut că aceste în
treceri vor constitui și ultima 
selecție pentru juniorii noștri 
care, alături de I. Pânulescu, 
vor reprezenta România la C.E. 
de la Florența.

Echipa de „Cupa Galea“ a României (de la stingă) : Liviu Man
ca?, Laurențiu Bucur, Florin Niță și Eduard Pană

Foto : Vasile BAGEAC

★
în ședința tehnică ținută ieri 

în sala de consiliu a clubului 
sportiv Dinamo București, sub 
conducerea lui Bogdan Nena- 
dovici .(Iugoslavia), secretar al 
Jocurilor Balcanice la natație. 
a fost stabilit programul între
cerilor de polo care au loc. de 
astăzi pină duminică. în pis
cina Dinamo. Azi, la ora 13, 
după festivitatea de deschidere 
a competiției (ora 17,45), se 
va disputa meciul inaugural al 
turneului. Iugoslavia — Turcia, 
după care reprezentativa țării 
noastre va juca cu cea a Gre
ciei. în continuare, selecționata 
română va întilni pe cele ale 
Turciei (vineri). Bulgariei (sîm- 
bătă) și Iugoslaviei (duminică). 
Tot ieri, antrenorii au anunțat 
loturile pe care le vor folosi. 
Cel al României, pregătit de C.

★
și P. Nlculescu, este 

din : Tudor, E. Ionescu,
Corcec 
format . _________ _
Colceriu, Niță, Selejean, S. Po
pescu, Ciobaniuc, Costreș, Ghi- 
țan. Cristian și Hegyesi.

Menționăm că la edițiile pre
cedente locul I a fost ocupat de 
5 ori de echipa Iugoslaviei și 
de 2 ori de cea a României 
(1971 și 1973).

După trei zile de întreceri 
in „Cupa Galea", competiție 
rezervată tenismanilor sub 21 
de ani, s-au clarificat și ulti
mele probleme vizind califica
rea în etapa superioară. Repre
zentativa țării noastre a realizat 
o frumoasă performantă, invîn- 
gind la scor (cu o zi înainte 
de ultimul act) atit pe tenis- 
manii iranieni, cit și pe cei ci- 
prioți, califîcindu-se astfel pen
tru etapa semifinală a „Cupei 
Galea", urmind ca între 16 și 
21 iulie ea să evolueze la Ma- 
rianske Lazne (Cehoslovacia), 
intr-o companie mult mai valo
roasă. Aici, primii parteneri de

După turneul internațional masculin de volei dc la Berlin

UN IMPORTANT C1ST1G
AL ECHIPE] REPREZENTATIVE

Irinel Pânulescu va concura la Balcaniada 
juniorilor cu gindulla „europene*

Foto : I. MIHAICA

Sa încheiat „Topul Sportul" la săritura In lungime

ELEVII DIN CÎMPLLLiNO MUSCEL
ȘI ELEVELE DIN ARAD 

Al CICERIE PRIMELE LOCIRI 
4b Diplcm^e „Dacicdei** celor mai bune echipe și frun
tașilor in întrecerile individuale ® Recorduri de parti

cipare la Tg. Mureș și Botoșani
în dorința de a stimula in

teresul elevilor pentru activi
tatea de educație fizică și sport, 
și, cu precădere, pentru atle
tism, ziarul nostru a lansat la 
începutul anului școlar o com
petiție rezervată tuturor elevi
lor din clasele a IX-a. intitu
lată „TOPUL, SPORTUL- la 
săritura în lungime.

Acest concurs s-a bucurat, 
încă de la start, de o nu
meroasă participare, antrenind 
în întrecere elevi din Arad, 
Botoșani, Cimpulung Muscel, 
Suceava, Tg. Mureș, Sibiu, Plo
iești, București, Slobozia, Saiu 
Mare. Slatina, Curtea de Ar
geș. în majoritatea lor, aceștia 
au dovedit o bună pregătire, 
ceea ce ne-a întărit convinge
rea că la școlile respective orele 
de educație fizică și de acti
vități sportive se desfășoară la 
nivelul cerințelor. E drept, re
zultatele nu au răspuns peste 
tot așteptărilor, ceea ce face 
necesar ca în școlile respective 
să se intensifice activitatea in 
cadrul lecțiilor, să se pună un

mai mare accent pe formarea 
deprinderilor motrice ale ele
vilor.

„Topul Sportul" s-a încheiat. 
Prima lui ediție s-a bucurat de 
o frumoasă reușită, subliniată 
cel mai adesea și de interesul 
gazdelor, care au transformat 
momentele de concurs în ade
vărate evenimente sportive ale 
școlilor respective. Cele mai 
bune echipe s-au dovedit a fi 
la liceele „D. Golcscu" din 
Cimpulung Muscel (masculin) 
și „I. Slavici" din Arad (femi
nin). De asemenea, trebuie să 
subliniem performanța elevilor 
din Cimpulung. care au reușit 
să intre în posesia trofeelor o- 
ferite de ziarul nostru si în 
întrecerea individuală. Mihae’.a 
Boteanu și Dorin Smărăndoiu 
ocupînd primele locuri. Pentru 
reușitele lor, acești elevi, pre
cum și colegii lor Florin Ama- 
riei, Sorin Davițoiu, George Iri-

Emonuel FÂNTANEANU
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STABILITATEA SI
A

Săptămîna trecută, echipa re
prezentativă masculină de volei 
s-a prezentat la un nou exa
men din suita celor care-i ja
lonează drumul spre campiona
tul mondial, programat in ulti
ma decadă a lunii septembrie, 
în Italia. Un drum care, în mod 
firesc, trebuie să fie ascendent 
și la capătul căruia se află 
obiectivul stabilit : ocuparea 
unei poziții fruntașe in marea 
competiție și obținerea califică
rii pentru Jocurile Olimpice din 
1980. Acest recent examen — 
turneul internațional de la Ber
lin — trebuie privit deopotrivă 
prin prisma pregătirii efectua
te, a compoziției lotului depla
sat, a valorii adversarilor in- 
tîlniți și, desigur, a rezultatelor 
înregistrate.

Mai întii, să facem preciza
rea că, avînd in vedere „dis
tanța" de peste două luni pină 
la C.M., toate echipele parti
cipante — România. R.D. Ger
mană (cite 9 puncte), Ungaria. 
Cehoslovacia (cite 8 p). precum 
și selecționatele secunde ale Po
loniei (6 p) și R.D. Germane 
(5 p), care conțin rezervele gar
niturilor prime ale acestor țări 
— se află incă în perioada acu
mulărilor și a încercărilor unor

OMOGENITATEA

întrecere ai tenismanilor români 
vor fi chiar reprezentanții țării 
gazdă.

Revenind la meciurile dispu
tate ieri după-amiază la arena 
Progresul. trebuie să spunem 
că sportivii noștri și-au impus 
net superioritatea. Florin Niță 
nu a mai avut tracul din prima 
zi de concurs și. drept urmare, 
el a jucat foarte bine. I-am 
aplaudat in special tăria și pre
cizia loviturilor de serviciu 
care a și punctat de 4 ori), 
și voleurile liftate cu care 
pus deseori în dificultate 
versarul. Niță a ciștigat cu 6—0, 
6—# în fața lui Y. Saleh, ma- 
jorind decisiv la 3—0 scorul in- 
tilnirii cu formația Iranului. 
Cel de-al patrulea punct în con
fruntarea cu tenismanii iranieni 
l-a adus dublul nostru. Româ
nia fiind calificată, căpitanii ce
lor două echipe au hotărît ca 
partida de dublu să fie dispu
tată de jucătorii de rezervă. 
Pentru țara noastră au intrat în 
teren L. Bucur—L. Mancaș, iar 
pentru iranieni A. Khiltash—B. 
Kiani. Atît Bucur cit și Mancaș 
au jucat bine, cîștigînd fără 
dificultate în trei seturi : 6—3, 
6—1, 6—1. Așadar, România — 
Iran : 4—0.

(din 
dar 
și-a 
ad-

>.

sisteme de joc. De aceea, tur
neul a servit tehnicienilor mai 
ales sub aceste aspecte, dar și 
pentru verificarea potențialului 
individual și de ansamblu. Por
nind de la acest stadiu al pre
gătirii, putem spune că turneul 
a arătat că echipele participan
te au o capacitate bună, ce se 
constituie ca fundament al unei 
sigure creșteri ulterioare. Re
prezentativa noastră s-a pre
zentat Ia turneu fără cîțiva ju
cători din efectivul său de 
bază (Corneliu Oros, Laurențiu 
Dumănoiu, Gunter Enescu etc.), 
spre deosebire de formațiile 
R.D. Germane. Ungariei și Ceho
slovaciei. care au aliniat efec
tive complete. în acest context, 
rezultatele realizate — patru 
victorii și o infringere la limi
tă — sint fără îndoială DEMNE 
DE SUBLINIAT, cu atit mai 
mult cu cit voleibaliștii români 
au ciștigat partidele cu cele 
două principale concurente în 
turneu : Cehoslovacia (3—0) și 
R. D. Germană A (3—2). echipe 
din plutonul fruntaș al voleiu
lui mondial.

Aurelian BREBEANU
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Programul de azi (de 
la ora 15) : D. Karamal- 
lakis — A. Saleh. N. Geor
gallides — FI. Niță și E. 
Pană — Y. Saieh. Deși 
fără miză, această ultimă 
confruntare dintre tenis- 
manul român și cel ira
nian (ambii, „rachete" nr. 
1) merită a fi văzută.

Pentru jucătorul nr. 1 al echi
pei României. Eduard Pană, 
meciul cu cipriotul N. Georgal- 
lides a însemnat ocazia majo
rării scorului. Georgallides a 
opus destulă rezistență în pri
mul set, pierzindu-1 la prelun
giri. în setul al doilea, după 
trei ghemuri disputate, el a 
abandonat. Rezultat final : Pană 
— Georgallides 7—5. 3—0, ab. 
După trei zile. România — 
Cipru 4—0.

Echipa Iranului și-a majorat 
avantajul in confruntarea cu 
formația Ciprului : inaintea ul
timei zile, scorul este de 3—1 
pentru Iran. Punctul a fost adu3 
de Y. Saleh, care l-a învins cu 
6—0, 6—1 pe D. Karamallakis.

Ion GAVRILESCU

Cu 47 de zile inaintea campionatelor europene

DOAR 9 ATLEȚI ȘI-AU DOBlNOIT DREPTUL DE A CONCURA LA PRAGA. 
CiȚI DINTRE ACEȘTIA VOR FI PREZENȚI IN ÎNTRECEREA PENTRU MEDALII ?

în mod cert, pentru atleții 
noștri, și nu numai pentru ei. 
campionatele europene de Ia 
Praga constituie cel mai im
portant concurs al acestui an. 
poate chiar al întregului ciclu 
olimpic dintre Montreal și Mos
cova.

Cu mal puțin de două luni 
înaintea acestei importante 
competiții se pun două între
bări : 1. Pe cine contăm dintre 
atleții noștri pentru a face de
plasarea la Praga, la campio
natele europene ? ; 2. Ce șanse 
au ei in întrecerea de pe sta
dionul Strahov din capitala Ce
hoslovaciei ? Bineînțeles, răs
punsurile sînt foarte greu de 
dat ! Cu toate acestea, vom în
cerca să vedem. în linii mari, 
cum se prezintă situația la a- 
ceastă oră.

în legătură cu prima întreba
re, trebuie arătat că. potrivit 
standarducilor oficiale ale A.E.A. 
(Asociația europeană de atle
tism), ar avea drept de concurs 
mulți dintre atleții noștri, pen
tru că valoarea acestor cifre nu 
este prea ridicată pentru a face 
o triere severă. Această triere 
intervine însă atunci cind se iau 
in considerare cerințele formu
late de forul nostru atletic, ale 
cărui haremuri au fost îndepli
nite — pină la această oră — 
de 9 atleți, dintre care 4 băieți 
(Ilie Fîoroiu la 5 000 m — 

13:23,0, Cătălin Andreica la ma
raton — 2. 16:53,5. Cornel Patu- 
șinschi la 20 km marș — 1. 
24:50,8 și 50 km marș — 4. 
08:02,8 și Adrian Ghioroaie la 
triplusalt — 16,55 m) și 5 fete

(Ileana Silai la 1 500 m — 4:03,5, 
Natalia Mărășescu la 1500 m
— 4:04,2 și la 3 000 m — 8:37,6, 
Maricica Puică la 3 000 m — 
8:46,2, Gina Panait la lungime
— 6,71 m și Argentina Menis la 
disc — 62,18 m).

Evident — și este normal să 
fie așa —, standardurile F.R.A. 
vor fi cele care vor opera la 
selecționarea candidațiloc noștri 
pentru C.E., ele fiind, oricum, 
mai stimulative și mai aproape 
de realitățile rezultatelor acestui 
an !

în orice caz, pină la această 
dată numărul selecționabililor 
noștri este foarte mic. Pină la

Romeo VILARA

(Continuare în pag. • 4-a)



In citadela muncitorească Nicolina-lași Ediția a ll-a a „Cupei României“ Ia handbal

St FACE SPORT CU ACEEAȘI SERIOZITATE $1 PASIUNE
CU CARE Sf REALIZEAZĂ SARCINII! DT PRODUCȚIE

Intrăm în secția de utilaj-con
strucții aștrucții a cunoscutei citadele 
muncitorești Nicolina din Iași. In 
pauza din schimbul de dimineață, 
lăcătușul Vasile Hărățu, care lu
crează In întreprindere încă de 
pe cînd se afla pe băncile școlii 
profesionale, acum responsabil 
sportiv în comitetul sindicatului, 
a răspuns invitației noastre de a 
discuta despre acțiunile întreprin
se pentru atragerea tineretului la 
practicarea exercițiilor fizice. 
„La Nicolina — ne spune — tra
diția sportivă este la mare cinste. 
Chiar in aceste zile sint în curs 
de desfășurare o serie de acțiuni 
organizate cu prilejul sărbătoririi 
a C0 de ani de la apariția prime
lor formații sportive muncitorești. 
Muncitorii din secția noastră iau 
parte (cu o echipă) la întrecerile 
de fotbal, la cele de popice șl la 
atletism*.

„Nicolina* se pregătește, deci, 
pentru a cinsti 6 decenii de miș
care sportivă. In biroul tovarășu
lui Valentin paraschiv, președin
tele puternicului club muncito
resc ieșean, avem prilejul să răs
foim o foarte bogată colecție de

documente (procesul verbal de 
constituire a primului cerc spor
tiv, fotografii, afișe), care, după 
cum aflăm, vor face obiectul unei 
atractive expoziții ce va fi orga
nizată la Palatul sporturilor, în 
luna noiembrie. Alături de trofee 
cucerite de sportivii de la Nlcoli- 
na cu 20—30 de ani în urmă stau 
șl mărturii contemporane ale 
preocupărilor pentru ca activita
tea sportivă să continue la un ni
vel și mai înalt. „Principala noas
tră sarcină — ne spune preșe
dintele clubului — este de a a- 
trage cit mai mulți muncitori la 
practicarea exercițiilor fizice. în- 
ceplnd de la nivelul atelierelor, 
organizăm la sfîrșitul fiecărei săp- 
tămini diverse manifestări la ba
za noastră de agrement". Citeva 
ceasuri mai tîrziu ne aflam la 
Ciric Acolo, intr-un peisaj na
tural feeric, a fost amenajată o 
excepțională bază de agrement. 
Terenuri de sport, un lac pe care 
se organizează concursuri popu
lare de inot și de ambarcațiuni, 
căsuțe cochete, unde muncitorii 
și familiile lor vin adeseori, chiar 
pentru a-și petrece un întreg 
concediu de odihnă. Intr-un grup.

pregătindu-se să intre pe arena 
de popice, l-am întîlnit pe munci
torii Cornel Cehan, Sandu Vasi- 
lichioaie și Ion Nlcolau. Soțiile 
muncitorilor stăteau la plajă, iar 
copiii luau parte la un concurs 
de înot organizat pentru ed...

A doua zi, mergînd iarăși prin 
cîteva secții, aveam să aflăm că, 
pentru a sărbători aniversarea 
clubului, toți muncitorii de la Nl- 
collna, respectînd tradiția, s-au 
înscris la una sau la mal multe 
competiții din cele peste 50 de 
manifestări trecute în programul 
special alcătuit. Numele de mun
citori pe care le-am văzut pe di
plomele primite cu prilejul unor 
întreceri de schi le-am citit și 
pe tablourile de înscriere la 
concursurile de fotbal, volei, po
pice, trtntă, atletism, drumeții. 
Am reținut doar cîteva : Vasile 
Ichim, Valeriu Dlaconescu, Petru 
Costin. Și încă un amănunt : toți 
aceștia figurează, în secțiile un
de lucrează, și pe panourile frun
tașilor în producție...

L G»

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE
PRELIMINARE Șl CELE PRINCIPALE

PETRICA MOTRESCU,

DAR NU DESPRE
VACANTA!

Petrică Motrescu, ești cel mai 
fericit căpitan de echipă din 
rugbyul românesc : ai cucerit, 
cu Farul, ai treilea titlu 
de campion. Spune-ne, are alt 
farmec pentru tine vacanța ?
• E mai... plină de tensiune !
• Ne faci să înțelegem ? 1 ?
• Sînt un om vesel din fire, 
îmi place să am prieteni mulți. 
Dar nu-mi pot permite să uit 
ce urmează : toată lumea a spus 
că Steaua are cel mai bun lot 
Ne va... ierta ea pentru titlul 
dus de noi la Constan
ța ? Uite, noul campionat bate 
la ușă... Și mai e și turneul din 
Anglia, și apropiatul debut !n- 
tr-o nouă ediție a Campionatu
lui european... • Știu că ești 
bîrlădean de origină și totuși 
ai devenit un dobrogean păti
maș cînd vorbești de mare. E 
firesc, poate. Ești profesor in 
Constanța — și faci, desigur, 
rugby cu copiii tăi! —, ai un 
mic apartament aici, aranjat cu 
gust. Ești autorizat, cred, să de
finești poziția Litoralului în 
rugbyul românesc. Ce te-a im-

CU RUGBYSTUL

Cifi dintre copiii aceștia, numai 
fesorului, vor ajunge,

presionat mai mult aici? • Oa
menii! Pasiunea unor oameni 
care au făcut posibilul și impo
sibilul pentru a implanta temei
nic ia malul Mării Negre un 
sport dificil, care nu aduce sa
tisfacții imediate, dar cînd le 
aduce vezi lesne cit sînt de 
mari. Iar constănțenii au fost 
tenace, alergînd 20 de ani după 
un titlu. Ce mi se pare formi
dabil e că oamenii de care vor
besc nu se mulțumesc cu ...nu
mărarea laurilor, ei au un gînd 
și mai îndrăzneț : să nu se 
lase pînă nu vor muta... ca
pitala rugbyului nostru la Con
stanța ! Adică să facă pe Li
toral o originală școală a ba
lonului oval. Și sper că și ele
vii mei, ai lui Ianusevici sau 
Bucos să pună o cărămidă la 
edificiul de mîine al rugbyului

• CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE ORIENTARE 
SPORTIVA. La Beclean a avut 
loc a IV-a ediție a concursu
lui internațional de orientare 
sportivă, „ ’ “
pionierilor din Bistrița, 
participat sportivi din 
nia. Ungaria 
tentative ale 
Cluj, Galați, 
trița-Năsăud. 
categoria 11 ___ __
ieți): C.S. Tipografia Budapes
ta ; categoria copii mari : fe
te : Steluța istrate ; băieți : 
Dănuț Mureșan (ambii de la 
Cutezătorii Bistrița) ; catego
ria juniori mici : Gh. Nîcolae 
(Cutezătorii Bistrița) • INAU
GURAREA UNEI BAZE NAU
TICE. De curînd, în cadrul 
complexului de agrement 
„Nada Florilor" de la Fălti
ceni a fost inaugurată o bază 
nautică pe malul lacului So- 
muz. Totodată, a luat ființă 
prima secție de canotaj din 
județul Suceava, în cadrul a- 
sociației sportive Dinamo din 
Fălticeni • TURUL CICLIST 
AL JUDEȚULUI GALAȚI RE
ZERVAT COPIILOR. Cea de a 
Vl-a ediție a Turului ciclist al 
județului Galați, rezervat co
piilor, a fost cîștigat, pe e- 
chipe, de Școala generală nr. 
1 Ivești, iar la categoria pînă 
la 14 ani de Titi Iordache 
(Școala generală nr. 3 Ivești) 
a COMPETIȚII DEPARTA
MENTALE. în organizarea 
Consiliului județean al sindi
catelor Caraș-Severin au avut 
loc mai multe competiții de
partamentale. In comuna Ză
voi s-a desfășurat „Cupa sin
dicatelor forestiere*4 la atle
tism, ciclism, popice, volei și 
fotbal. Trofeul a revenit re
prezentativelor Combinatului 
de prelucrare a lemnului din 
Caransebeș. „Cupa metalur

organizată de Casa
Au 

Polo- 
și echipe repre- 
județelor Bihor, 

Harghita și Bis- 
Iată cîștigătoril : 
ani (fete și bă-

gistului", cu peste 500 de con
curență din întreprinderile cu 
profil — * '
ții de 
Bocșa, 
șu și 
Bocșa, 
treceri 
handbal,
ce, fotbal și lupte, în clasa
mentul pe echipe primul loc a 
fost ocupat de I.C.M. Bocșa. • 
KARTUL „RETEZAT". Un 
colectiv de pasionați ai spor
tului cu motor de la I.U.P. 
Sibiu, în frunte cu lăcătușul 
Nîcolae Tatu, au confecționat 
un nou tip de kart de compe
tiție cu motoare indigene „Re
tezat*4 Primele 8 karturi 
și-au făcut intrarea în arena 
sportivă cu prilejul campiona
tului județean de karting, în 
care membrii secției de auto- 
karting de la asociația spor
tivă Retezat Sibiu au cuce
rit laurii victoriei a „CUPA 
DÎMBOVIȚA44 LA TENIS. Pe 
terenurile asociației Metalul 
din Tîrgoviște s-au desfășurat 
întrecerile competiției „Cupa 
Dîmbovița" la tenis de cîmp, 
la care au participat peste 80 
de sportivi din județele “ 
leorman, ~
Dîmbovița. In clasamentul pe 
echipe, pe primul loc s-a si
tuat echipa Metalul Tîrgoviște. 
• BARAJ PENTRU PROMO
VARE. în comuna Buda (ju
dețul Ilfov) s-au disputat 
patru meciuri de baraj pen
tru promovarea în categoria 
„Promoție44 a campionatului 
județean la fotbal. S-au cali
ficat echipele Dunărea Oina- 
cu, Progresul Valea Dragului, 
Progresul Ștefăneștii de Jos 
și Avîntul Cartoj ani.

Relatări de la I. Toma, I. 
Mîndreseu, T. Siriopol, Doru 
Glăvan, I. Ionescu, Mișu A- 
vanu și D. Moraru-Slivna.

metalurgic și construc- 
mașinl din Reșița, 

Caransebeș, Oțelu Ro- 
Topleț a avut loc la 
La capătul unor în- 
frumoase la atletism, 

volei, ciclism, popi-

Te-
Bacău, Argeș și

ochi și urechi la indicațiile pro- 
mîine, ca Motrescu ?...

Foto : N. DRAGOȘ
dobrogean. • Schimbînd... di
recția, să vorbim puțin despre 
echipa națională, mai ales că 
mulți, foarte mulți te văd cel 
mai bun jucător de țreisferturi 
român la această oră. Prin a- 
ceastă prismă, ți-aș aminti că 
anul trecut ai fost rugbystul 
nostru numărul 2, iar dacă ai 
fi marcat „eseul44 acela din me
ciul cu Franța, de care ai fost 
atît de aproape, l-ai fi devan
sat, probabil, pc Enciu Stoica...
• ... care a meritat titlul de o-
noare, oricum! E unul dintre 
jucătorii noștri de valoare deo
sebită. Așa cum mai avem și 
pe alții și cred că din ei, din 
noi toți, poate „ieși" din nou 
o bună echipă reprezentativă. 
Și apropo de titlul de cel mai 
bun rugbyst al anului : v-aș 
aminti că predecesorul lui En
ciu a fost... XV-le național ! 
Această propunere singulară în 
sportul nostru a vrut să răsplă
tească efortul tuturor în cel mai 
colectiv sport de echipă. In 
toamna aceasta jucăm meciul 
cel mare al Campionatului eu
ropean, cu Franța, la București. 
Premisa problemei a fost crea
tă... Știu însă că înainte de jo
cul cu francezii plecăm în 
rea Britanie, unde am mai 
cu Farul, dar niciodată 
o selecționată. Și pentru 
ce rugbyst, de oriunde, a „___
în țara de baștină a rugbyului 
este un titlu de mare onoare. 
Iată de ce vacanța aceasta este 
atît de fierbinte. • Și totuși, 
nu ne spui cum o petreci ?
• în mare parte, la munte... îm
preună cu copiii mei, rugbyștii 
de mîine ai Constanței.

Ma- 
fost, 

cu 
ori- 

juca

Geo RAEȚCHI

K2

„Cupa României* la handbal
— competiție care la prima ei 
ediție a trezit un mare interes
— a reintrat în actualitate. 
Deși primele meciuri ale celei 
de-a Il-a ediții se vor juca 
abia în luna decembrie, com
ponenta grupelor preliminare și 
a celor principale (cum au fost 
denumite de federația de spe
cialitate) a devenit cunoscută. 
Marti după-amiază, în prezenta 
tuturor reprezentanților forma
țiilor divizionare A și B — 
masculine și feminine — a fost 
efectuată tragerea la sorți. Tot 
prin scoaterea de biletele din 
urne au fost stabilite și localită
țile care vor găzdui întilnirile. 
Pentru 
condiții 
chipele 
incluse 
urmind 
toare ele să aibă ca adversare 
formații din eșalonul superior 
valoric.

MASCULIN. (Grupe prelimi
nare) : I: Independența Sibiu, 
Metalul Hunedoara, Știința Pe
troșani (meciurile vor avea loc 
la Deva) ; II : Nitramonia Fă
găraș. Comerțul Constanța. Me
talul Vaslui (Constanța) ; III : 
Dinamo Brașov Sideful Jim- 
bolia. A.S.A. Tg. Mureș (Tg. 
Mureș) ; IV : Relonul Sâvinești. 
Oltul Sf. Gheorghe, C.S.M. Re
șița. Calculatorul București (Sf. 
Gheorghe) ; V : Petrolul Te- 
leajen. Timișul Lugoj. Tepro 
Iași, H. C. Minaur II Baia 
Mare (Baia Mare) : VI : C.S.U. 
Galați. Tractorul Brașov. Uni
rea Tricolor Brăila (Galații. 
Grupe principale, A: Politeh
nica Timișoara. Universitatea 
Cluj-Napoca. Universitatea Cra
iova. cîștigătoarea seriei a IT-a 
(Cluj-Napoca) ; B : Steaua
București, C.S.M. Borzești. U- 
niversitatea București, cîștigă
toarea seriei I (București) ; C : 
Dinamo București, Știința Ba
cău. cîștigătoarea seriei a III-a 
și cîștigătoarea seriei a Vl-a 
(Bacău) ; D : H. C. Minaur 
Baia Mare, Gloria Arad, cîști
gătoarea seriei a V-a, cîștigă-

a asigura competiției 
de deplină echitate, c- 
divizionare B au fost 
în grupele preliminare, 
ca abia în fazele urmă-

toarea seriei a IV-a (Baia 
Mare).

FEMININ (Grupe prelimi
nare) : I : C.S.M. Sibiu, Oltul 
Sf. Gheorghe, Confecția Vaslui 
(Sibiu) ; II : „U“ Cluj-Napoca, 
Vulturul Ploiești, Spartac Bucu
rești, Voința Sighișoara (Plo
iești) ; III : Textila Buhuși, Re
lonul Săvinești, Confecția Că
lărași (localitatea-gazdă va fi 
stabilită de F.R.H.) ; IV : Con
structorul Hunedoara. Gloria 
I. S. Ploiești, Netex Bistrița 
(Bistrița) ; V : Constructorul Ti
mișoara, Avîntul Craiova, Te- 
rom Iași, Textila Sebeș (Iași); 
VI : Univ. Iași, Voința Odor- 
heiu Secuiesc, Energia Dro- 
beta Tr. Severin (stabilește 
F.R.H.). Grupe principale^ A : 
Confecția 
București, 
riei a IV-a, 
riei a
Univ. Timișoara, Progresul 
București, Rulmentul Bv„ cîști
gătoarea seriei I (Timișoara) ; 
C : Hidrotehnica Constanța, 
Constructorul B Mare, cîștigă
toarea seriei a V-a. ciștigătoa- 
rea seriei a II-a (Constanta) ; 
D : Mureșul Tg. Mureș. Univer
sitatea București. Știinta Bacău, 
cîștigătoarea seriei a III-a (Tg. 
Mureș). După cum se poate 
observa, cîștigătoarele seriilor 
preliminare (in cadrul cărora se 
joacă după sistemul „fiecare 
fiecare") vor Ii înglobate 
grupele principale (A, B. C, 
atît la masculin, cit și la 
minin.

București, Rapid 
cîștigătoarea se- 

cîștigătoarea se- 
Vl-a (București) ; B : 
Timișoara,

MECIURI
INTERNAȚIONALE 

LA PLOIEȘTI
Azi, SaLa sporturilor din 

iești va găzdui un atractiv 
gram de handbal ir.‘.crr.?/,'
care cuprinde următoarele 
ciuri : România — L.S.S. L

t

t

t

„T

cu 
în 

D), 
fc-

Plo- 
pro- 

internațional, 
.—me- 

____  B.S.S. Ucrai
neană (junioare, de la ora 16.15),
București — Berlinul —
(senioare, de la ora
București — Berlinul 
(seniori, de la ora 13.40).

Occidental
17.30) și
Occidental
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CAMPIONATE • COMPETIȚII •
TURNEUL DE BOX 

DE LA PLOIEȘTI
nouLa Ploiești a Început un 

turneu de selecție pentru lotul 
olimpic lărgit de box. La între
ceri sînt prezențl peste 70 de pu- 
giliști din 12 județe ale țării. RE
ZULTATE : semimuscă : N. Lupu 
(Voința Ploiești) b.p. T. Ibrah 
(Metalul Rm. Vîlcea), E. Bădie 
(Voința Buzău) b.p. I. Bălan (Me
talul Tîrgoviște) ; muscă : Șt. Ro
șu (Dacia Pitești) b.k.o.2 I.
dea (Voința Alexandria), N. Mi
hai (Metalul Tîrgoviște) b.p. ‘ 
Manea (ROVA Roșiori). N. Nico- 
lae (Dacia Pitești) b.p. V. Ion 
(Metalul Plopeni), L. Bădulescu 
(Prahova Ploiești) b.p. I. Găvrilă 
(Voința Buzău); pană : N. Pițu 
(Prahova) b.p. Gh. Sandu (Constr. 
Slobozia), L. Buleandă (Voința 
Ploiești) b.a.b.2 N. Urse (Constr. 
Slobozia), N. Neagu (Oțelul Tîr- 
goviște) b.ab.2 T. Tudor (Praho
va), I. Guță (B.C. Brăila) b.p. 
Șt. Lazăr (Alumina Slatina) ; 
ușoară : L. Sandu (Prahova) 
b.ab.2 A. Voicu (Viitorul^ Vidra), 
M. Tănase 
b.ab.l N.
I. Anton 
A. Balaș 
mijlocie: 
C. Cucu 
Giurgiu 
Piraed (Metalul Tîrgoviște).

Gî-

A.

(Constr. Slobozia) 
Hoară (Metalul Slatina), 
(Constr. Slobozia) b.ab.l 
(Voința Ploiești) ; semi- 
C. Lazăr (Prahova) b.p. 

(Voința Urzlceni), A. 
(B.C. Brăila) b.ab.3 C.

SE CUNOSC ECHIPELE 
FEMININE PROMOVATE 
IN DIVIZIA A LA POPICE

MANGALIA, 12 (prin telefon).
Întrecerile finale ale campiona-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONTINUA SERIA MARILOR 
SUCCESE LA TRAGERILE OBIȘ
NUITE

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 IULIE 1978

Extragerea a
25 14 34

ll-a : 22 6 30

Jucînd 
dpantul 
BRA1I.A _____ _____
din 30 iunie a.c. un autoturism 
.Dacia 1300“.

Agențiile Loto-Pronosport sînt 
la dispoziția dumneavoastră pen
tru procurarea biletelor la tragerea 
obișnuita Loto de mîine, vineri 
14 iulie a.c.

Numai dacă veți participa aveți 
posibilitatea de a vă Înscrie nu
mele pe lista marilor cîștlgători.

pe un bilet 
ANGELO 

a cîștigat

25%, parti- 
POPA din 

la tragerea
FOND TOTAL 

829.333 lei, din 
report la categoria 1.

DE CIȘTIGURI : 
care 88.329 lei.

JUCATI LA

<^>EjPLIC

tul ui republican de promovare în 
Divizia A La popice au continuat 
miercuri la arena Neptun din lo
calitate cu jocurile decisive, re
zervate echipelor feminine. Con- 
tinuînd întrecerile care au în
ceput cu luni de zile în urmă, a- 
tunci cînd peste 1 000 de echipe 
s-au aliniat la startul competiției, 
formațiile Dacia Ploiești (antre
nor loan Popa), Cetatea Giurgiu 
(Iulian Petrescu), Electromureș 
Tg. Mureș (Ludovic Sereș) și 
U.T. Arad (Ileana Antal) s-au 
impus atenției și în returul tur
neului final, reușind — 
unei evidente superiorități 
de celelalte adversare — 
cupe locurile vacante din 
două serii divizionare.

Iată rezultatele obținute 
tima reuniune (s-a jucat 
trascor, la proba clasică de 100 
bile mixte) 
Giurgiu 2 309 
Ploiești 2 198 
2 192 (4), *
2 123 (3),
(2), 6. Recolta București i 972 (1) 
Nord — 1. Electromureș Tg. Mu
reș 2 367 (5), 2. U.T. A. 2 265 (4),
3. Someșul Gherla 2 180 (3), 4. Vic
toria Bod 2 039 (2), 5. Sticla Tîr- 
năveni 2 013 (1).

4.
5.

grație 
față 

să o- 
cele

: Sud — 1. Cetatea 
p.d. (6 p), 2. Dacia 
(5), 3. Nlcollna lași 

Frigul București 
Carpați Brașov 2 067

în ul- 
con-

DUPĂ TURNEUL INTE
(Urmare din pag. 1)

Cea mai importantă constata
re pe care ne-a oferit-o turneul 
este aceea că sextetele aliniate 
pe parcursul competiției de că
tre antrenorii Aurei Drăgan și 
Wiliam Schreiber au avut sta
bilitate, în diversele lor alcă
tuiri intrind 11 din cei 12 jucă
tori ai lotului. Aceasta dovedeș
te că echipa noastră prezintă 
semne ale unei viitoare omo
genizări largi și, deci, ale con
stanței în evoluții. Cit privește 
evoluțiile individuale, am re
marcat aportul deosebit în atac 
al trăgătorilor Mircea Tutovan 
(socotit și de ceilalți tehnicieni 
ca fiind cel mai bun trăgător 
al turneului). Nîcolae Pop și 
Sorin Macavei, al lui Adrian 
Arbuzov la preluare, în atac și 
în apărarea din linia a doua, 
precum și al ridicătorului Pe
tre Ionescu în apărarea din linia 
a doua și în construirea acțiu
nilor ofensive. Desigur, și cei
lalți jucători pot primi o notă 
bună pentru aportul lor la com
portarea echipei (de pildă Dan 
Gîrleanu. în dificila partidă cu 
prima formație a țării gazdă), 
dar prezența lor în sextet nu 
a avut o durată suficient de

lu 
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tO] 
a 
ve 
tu

tu 
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. HOCHEIȘTILOR A ÎNCEPUT
TE DE INDISCIPLINĂ g

i In fața 
chiar mai 
precedente, 
iptul că a- 

dinaintea 
le la Lake

> hochei a 
vacanța de 
lotului na- 
1 medicală 
e pregătire. 
[ organiza- 
Lceastă ac- 
n-a fost 
e dorit — 
[noștri. Au 
[etedu și 
I), Fekete, 
iiș și An
ii Ciuc),

Chiriță (Dunărea Galați). Prea 
mulți absenți de-o dată, adică, 
de fapt, prea mulți jucători 
indisciplinați ! Căci a lipsi de 
la pregătire, mai ales la ni
velul lotului republican, este 

lin nepermis act de 
indisciplină, pe care 
Federația noastră de 
hochei nu-1 poate 

trece cu vederea.
Obiectivul pe care hocheiul 

nostru și l-a stabilit pentru 
J.O. nu va putea fi realizat 
decit printr-un efort colectiv, 
printr-un mare volum de 
muncă, printr-o participare 
conștientă a tuturor jucători
lor și printr-o disciplină fer
mă în procesul de pregătire. 
Iar cine nu înțelege bine a- 
ceasta se elimină singur din 
lotul național ! (R. Vil.).

IL“ LA SĂRITURA iN LUNGIME

iu. Radu 
inu, Ale- 
el Neagu, 
f. Gheor- 

I felicitâ- 
Ecităm pe 
I Nicoleia 
I Mihaela 
Irsin, A- 
pescu, II- 
I Cusman, 
I pe prof, 
pdus vic- 
[„I. Sla- 
kor elevi 
le de zia- 
Lni spor-

lublinie m. 
■reș și la 
111“ a cu- 
I partici- 
I să cre- 
kre, care 
[noul an 
| si mai 
[prezentă 

k și pri- 
■lual ur- 
k cupole 
I •

I 
I
I
I
I

clasate pe următoarele 5 locuri 
li se vor decerna diplome și 
insigne ale „Daciadei". aceleași 
diplome urmind să le primească 
și primii 6 clasați in întrece
rea individuală.

Dar, iată clasamentele : e- 
chipe — feminin : 1. Lie. J.
Slavici" (Arad). 2. Lie. „D. Go- 
lescu" (C. Lung). 3. Lie. _A. T. 
Laurian“ (Botoșani), 4. Lie. „AL 
Papiu Ilarian" — cL IX-a B 
(Tg. Mureș), 5. Lie. sanitar (Su
ceava), 6. Lie. „Al. Papiu Ha
rtan" — cl. a IX-a C (Tg. Mu
reș) ; masculin : 1. Lie. „D. Go- 
iescu" (C. Lung), 2. Lie. „I. 
Slavici" (Arad), 3. Lie. „M. Vi
teazul" (Ploiești), 4. Lie. „Al. 
Papiu Ilarian" — cl. IX-a C 
(Tg. Mureș), 5. Lie. „I. Minu- 
lescu" (Slatina). 6. Lie. ind. nr. 
1 (Timișoara) ; individual femi
nin : 1. Mihaela Botcanu (C.
Lung), 2. Maria Ciuba (Arad),
3. Rodica Albotă (Botoșani). 4. 
Dana Tecău (Ploiești). 5. Iu- 
dith Resagh (Tg. Mureș), 6. Lu- 
creția Coțofan (Sibiu) ; mascu
lin : 1. Dorin Smărăndoiu (C. 
Lung), 2. loan Șumandan (A- 
rad). 3. Ciprian Dută (Ploiești),
4. Viorel Oniga (Timișoara), 5. 
Dan Endrijevschi (București), 
6. Virgil Dani (Suceava).

E 9 COMPETIȚII
: Sud — 

kcia 4 468 
, 4. Fri- 
4 156 (4), 
992 (2) ; 

kș 4 708 
B. Some- 
8 154 (3),
I Primele 
serie au 
poi intră 
I mascu- 
1 final. 
IlONAL 
I MARE

t șah de 
I- 1978“, 
Imosferă 
Ihilibrată 
I întrea- 
lului.
■ruptelor
Bjin - 
I Follert 
Inu 1 a»—

pe 
■er fiind 
I fiecare. 
I așadar.

Reuniunea finală, urmărită eu 
mare interes de o sală arhiplină, 
s-a caracterizat, de asemenea, 
printr-o întrecere atractivă, par
tidele centrale jucîndu-se la dș- 
tig.

loan Biriescu, autorul unei note 
de maestru internațional la turneul 
de la București, a reușit să-1 în
vingă pe Kluger. Prin scoaterea 
din cursă a maestrului internațio
nal ungur, cehoslovacul Banas 
avea nevoie de o remiză pentru 
a-și adjudeca primul loc. El a 
obținut această jumătate de 
punct în partida cu Bohosian, 
cîștigind în mod meritat primul 
loc.

Celelalte rezultate : Kaposztasz — 
Hijin Va—Vj, Bușu — Muller 1—0, 
Dobosz — Szabo 0—1, Fischer — 
Follert Vi—*/z» Ungureanu — Ar- 
mas 'It—'h-

Clasamentul final : 1. BANAS 
(Cehoslovacia) 8*/s puncte din 13 
posibile (+5—1=7), 2—3. Klfiger 
(Ungaria), Armas (Cuba) 8, 4—6. 
Bohosian (Bulgaria), Biriescu, 
Szabo 7*4, 7—10. Kaposztasz (Un
garia), Ungureanu, Ilijin, Bușu 7, 
11—12. Fischer, Dobosz (Polonia)

13. Follert 4, 14. Muller 3 p.

E VOLEI DE LA BERLIN
ecesita- portarea generală a echipei în
l jucă- turneu, de faptul că au putut
Opțiune să verifice cu acest prilej unele
de ad- idei tactice și de faptul că re-
r star- prezentativa noastră a întîlnit

și a învins categoric principala 
[uită de concurentă din grupa prelimi-
Beelen- nară a C.M., formația ceho-

la O slovacă — ne-au declarat că
kchipei printre învățămintele acestui
Lntrarc turneu (alături de acelea călo-
I soco- tul dispune de elemente de va-
Lre de loare foarte apropiată, care pot
loncen- să joace bine pe orice post, sau
L fază. că trebuie pus în continuare
locotite accentul pe pregătirea serviciu-
I noștri Iul, a preluării și a blocajului)
I ritmul au reținut și necesitatea apro-
Inotoa- fundării pregătirii psihice și de
I avan- voință a tuturor componcnților
la cîte reprezentativei.
I Polo- Următoarea verificare la care 
E s-au sînt chemați voleibaliștii noștri 
I de a va avea loc peste o lună (tur- 
ka sin- neul de la Harkov), In con- 
|n fața dițiile participării întregii elite 
fcat în a voleiului masculin mondial 
[ă 2—0 (U.R.S.S., Polonia, Cuba, Ceho- 
k>a nu slovacia. Bulgaria, Japonia, 
Li din Iugoslavia etc.). Va fi un bun 
k stea prilej pentru voleibaliștii ro- 
■nic și mâni să confirme rezultatele și 
[el, an- bunele aprecieri de care s-au 
lehrei- bucurat după turneul de la Ber- 
■ com- lin.

I „URGENȚELE" CAMPIOANEI: 
i reunirea Întregului lot 
I Șl GRĂBIREA 
! RITMULUI PREGĂTIRILOR

ra șalele de întirziere. Este pri
ma și cea mai importantă con
diție a atacării cu succes a du
blei confruntări cu echipa cam
pioană a Franței.

„Am preluat echipa, ne măr
turisea Gheorghe Constantin, in
tr-un moment greu. Aceste di
ficultăți in reunirea lotului tre
buie să le depășim rapid, după 
cum foarte rapid trebuie să re
alizăm o atmosferă de muncă, 
de seriozitate, de disciplină în 
cadrul echipei. Sint decis să 
obțin acest lucru, indiferent da
că va fi nevoie să luăm o serie 
de măsuri disciplinare exem
plare. Posibilitățile Iotului imi 
sint binecunoscute. Cu marea 
majoritate a jucătorilor am mai 
lucrat. Am încredere deplină in 
ei și sint convins că vor da 
ceea ce se așteaptă de la ei, in 
primul rind in cele două parti
de cu campioana Franței, un 
debut mult mai rapid decit ne 
așteptam. Dar vom grăbi ca
dența pregătirilor, vom progra
ma mult mai devreme jocurile 
de verificare. Cred că, in fina
lul acestor verificări, turneul de 
Ia Atena, de la începutul lui 
august, turneu la care vor fi 
prezente campioana Greciei, 
A.E.K., și campioana Ceho
slovaciei, Zbrojovka Brno — 
deci un turneu tare —. ne va 
oferi prilejul unor repetiții ge
nerale Înaintea plecării spre Mo
naco pentru primul meci din 
turul preliminar al C.C.E. Sper 
să atingem, pină atunci, forma 
necesară unor confruntări im
portante. Nu va fi ușor, dar am 
încredere că vom reuși".

I 
I
I
I
I 
I
I
I

De marți la amiază, campi
oana noastră, Steaua, se află 
In alertă. Tragerea la sorți de 
1* Zurich i-a rezervat o intrare 
in marea competiție * laureați- 
lor europeni cu aproape o lună 
mai devreme : 16 august in loc 
de 13 septembrie, intr-un tur 
preliminar in care va intilni pe 
campioana Franței, Monaco. Nu 
este nevoie să vă mai spunem 
că acesta era subiectul la or
dinea zilei in tabăra fotbaliști
lor bucureșteni, stabilită, pentru 
aceste zile, la Brașov.

Din păcate, o serie de împre
jurări fac ca lotul campioanei 
să nu fie complet din startul 
pregătirilor, al acestor antrena
mente care trebuie să capete 
acum alt ritm, mult mai viu, 
ca și o cu totul altă progra
mare a diverselor etape. în pri
mul rind a meciurilor de veri
ficare. Sub conducerea antreno
rilor Gheorghe Constantin — 
care a preluat, așa cum am 
anunțat, direcția tehnică a echi
pei la 1 iulie — și Vasile Za- 
voda, asistați de medicul Mu
gur Ghimpețeanu, se aflau in 
antrenament următorii jucători: 
Moraru, Iordache și Lascu (pro
movat din echipa de juniori) 
— portari ; Anghelini, Nițu, FI. 
Marin, Agiu, Zahiu, Anghelina 
(venit tot de la echipa de ju
niori), Ion Ion, M. Anghel, 
Troi, M. Răducanu, C. Zamfir, 
A. Ionescu — jucători de cîmp. 
Lipseau : Vigu — reținut de 
motive familiale, dar care ur
mează să vină de astăzi la pre
gătiri ; Sameș, Iordănescu, Stoi
ca și Aelenei — care susțin 

Plutonul jucătorilor de la Steaua în plină alergare. In dreapta, 
rprmtind alături de elevii tăi, antrenorul secund Vasile ZavodaI 
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I

examene in aceste zile — și 
Dumitru, care nu s-a prezentat 
pină acum la antrenamente ! 
Oricum, necesitatea reunirii unui 
lot se impune la început de 
perioadă de pregătiri. Dar si
tuația specială a campioanei 
noastre, determinată de pro
gramarea ei intr-un tur preli
minar, reclamă cu toată ur
gența prezentarea tuturor jucă
torilor la Brașov. Să sperăm că 
In maximum 3—4 zile și cei ca
re mai au de susținut examene 
— ca și ceilalți — vor fi alături 
de colegii lor și că vor recupe-

î APROPO DE ANTRENAMENTELE COMUNE 
; ALE ECHIPELOR DIN CUPELE EUROPENE
i Se știe că FJlJ. a luai măsura, nouă, ca cele patru echipe 
' din cupele europene să se pregătească, în prima perioadă a 
, reluării antrenamentelor, la Poiana Brașov. Nimic rău ca in- 
i tenție în această hotărire. Numai că aplicarea ei întimpină 
i multe greutăți. Mai întîi, numai trei echipe sînt la Poiana (Uni- 
' versitatea Craiova, F. C. Argeș, Politehnica Timișoara), și ele 
i au avut destule dificultăți cu cazarea, iar a patra, Steaua, este 
i la Brașov.
' Dar nu aceasta este principala defecțiune. Lipsa de terenuri 
' în Poiana Brașov (stadionul este ocupat de atleți, prezenți aici 
i în mare număr) obligă echipele la patru drumuri pe zi, uneori, 

pînă la Brașov pentru antrenamente. Timp mult pierdut, peste
1 50 de kilometri parcurși zilnic cu autocarul. In plus, chiar și
i la Brașov sini destule greutăți în găsirea stadioanelor de antre- 
i nament, cu toate eforturile pe care le făcea reprezentantul 

F.R.F^ antrenorul Ion Votca. Dacă nu se găsesc rezolvări con-
' venabile situațiilor de mai sus, pregătirea în comun a celor 
i patru echipe din cupele europene nu va avea efectele dorite. 
i Și este păcat de inițiativă ! (Ef. I.).

• Ț.S.K.A. SOFIA $1 CARL ZEISS 
JENA PE LITORAL. Intre 28 Iulie fi 6 
august se va desfășura la Constanța 
un turneu internațional, la care au 
fost invitate douâ echipe de peste 
hotare, T«S.K.A. Sofia și Carl Zeiss 
Jena. Aceste douâ formații se vor în- 
tîlni cu trei selecționate românești.
• „TURNEUL PRIETENIA* REZER- 

ZAT ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE 
JUNIORI. In perioada 3—13 august se 
va desfășura în regiunea Gera (R.D. 
Germana) „Turneul Prietenia**, la 
care au fost Invitate 10 selecționate 
de juniori, printre care fi cea a 
României. Din grupa I fac parte se
lecționatele R.D. Germane (prima

Foto : Dragoș NEAGU

La hotărîrea eu care iși va 
începe munca, noul antrenor al 
formației Steaua, vechi purtă
tor al tricoului clubului militar 
și unul dintre cei mai valoroși 
tehnicieni ai generației mai ti
nere, principalul răspuns tre
buie să-I dea jucătorii. Fiecare 
știe că trebuie să-și perfecțio
neze jocul, că are ceva de eli
minat din comportarea sa tre
cută. Steaua 19781979 trebuie să 
Însemne neapărat mai mult și 
mai bine decit Steaua 1977'1978!

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
echipâ), Cehoslovaciei, Cubei, Un
gariei fi Bulgariei. Selecționata țârii 
noastre se aflâ în grupa a H-a, îm
preuna cu echipele R.D. Germane (a 
doua formație), U.R.S.S., Poloniei fi 
R.P.D. Coreene. Finala competiției 
este programata la 13 august, la 
Gera.
• SELECȚIONATA DE JUNIORI A 

ROMÂNIE! va fi prezentâ și la „Tur
neul Balcanic**, care va avea loc in 
Turcia, în perioada 1â-24 septembrie. 
La aceastâ competiție și-au anunțat

Raidul nostru ÎN CĂUTAREA
„SCHIMBULUI DE MÎINE"
LA DEVA : UN HNAR TATA CU 58 DE COPII I...

Duminică dimineață, pe stadio
nul „Cetate" din Deva, în des
chidere la un mare meci de ba
raj pentru C, au evoluat două e- 
chipe de copii ale ^Mureșului". 
Grapa 1963 și grapa 1964. de fapt 
cei mai buni din cele patru gru
pe pregătite de antrenorii Vasile 
Rusu și Venczel Cergo. Au ciș- 
tgat cei mai mici, cu C—4, dar 
marea victorie a fost a tuturor, 
pentru că îi priviseră, ca nicio
dată, cam 3.000 de spectatori, iar 
unii dintre ei jucau pentru prima 
oară pe terenul mare, acolo 
unde își dispută „Mureșul" me
ciurile din Divizia B. Am cerut 
celor doi antrenori și evidenție
rile lor. ,^urma, Susan și Dodu 
vor face carieră!- a zis Vasile 
Rusu, Chifor, Romoșan, Popa și 
Joldiș sint speranțele fostului a- 
tacant Cergo. Pe marginea tere
nului și în tribune alți zeci de 
puști, dintre care unii vor veni 
la selecție în zilele următoare.

putem face față avalanșei 
de copii care vin să fie testați, 
acum în vacanță, pentru a intra 
in grupele Mureșului Deva ! —
explica Vasile Rusu. care de trei 
ani se ocupă cu mare tragere de 
inimă de cei mai mid fotbaliști. 
Am și Înființat, de curînd, o 
grupă de Începători, 1965—1H6, 
mi-a cerut-o președintele asocia
ției, ion Deleanu, foarte grijuliu 
cu schimbul de miine. Cu echipa 
aceasta sperăm sâ participăm cu 
succes, la anul, la „Trofeul Tu
dor Paraschiva", care reunește 
toate echipele de copii din jude
țul Hunedoara. Anul acesta 
ne-am oprit în semifinale, pier- 
zînd cu 1—3 la Aurul Brad, și 
eșecul acesta ne-a ambiționat !“.

...Copiii Mureșului Deva se bu
cură de condiții bune, chiar da
că asociația nu mai are un cen
tru de copii și juniori. Fiecare 
grupă dispune de cîte 12—14 
mingi și cîte două rinduri de e- 
chipament. Singura problemă, cea 
a terenului gazonat, se va rezol
va de la 1 august, cînd cele 
patru grupe de copii vor face 
pregătirea pe terenurile II și 
HI, ambele cu gazon, spre bu
curia părinților, care nu se prea

LA TiRGOVIȘTE : CHIAR NU SE POATE GĂSI UN

TEREN DE ANTRENAMENT PENTRU COPII ?

Am vizitat recent centrul de 
juniori și copii C.S. Tîrgoviște 
cu gîndul de a vedea la fața lo
cului ce se întîmplă, de fapt, cu 
acest nucleu de performanță fot
balistică atît de productiv nu 
cu mul" timp în urmă, azi doar 
o palidă prezență în sfera „schim
bului de mîine". știam încă din 
lamă, cu ocazia consfătuirii de 
la Snagov, că lipsa terenurilor 
de antrenament ar fi o cauză. 
Dar, am zis noi atunci, așa le 
place antrenorilor să mai exa
gereze puțin lucrurile, pentru a 
ascunde o parte din propriile 
slăbiciuni. Și apoi, aceasta o fi 
fost situația iama, cînd e zăpa
dă, sau primăvara și toamna, 
dnd plouă. Dar acum, în plină 
vară...

Ei bine, acum, în plină vară și 
In vacanță școlară, tinerii fotba
liști de la C.S. Tîrgoviște nu au 
acces pe un teren de antrena
ment ! Ei se pregătesc — așa 
cum i-am găsit dealtfel — pe 
unde pot și cum pot. In parcul 
Chindia sau în pădurea Mihai 
Bravu. exersînd pasa pe alei, 
driblingul printre bănci, jocul 
fără minge printre copaci ! De 
ce acest lucru ? Pentru că, mai 
întîi. terenul Stadionului Munici
pal este „tabu*, aid avind acces 
numai echipa de seniori divizio
nară A. Pentru că. in al doilea 
rind. terenul de zgură din spatele 
tribunei a doua a fost parțial de
zafectat. avînd perspectiva de
zafectării totale în scopul con
struirii unei săli de atletism. 
Pentru că, in al treilea rind, la 
baza sportivă a asociației Petro
lul (căreia, rețineți, C.J.E.F.S. 
Dîmbovița i-a repartizat subven
ția acordată de F.R.F. centrului 
de fotbal C.S. Tîrgoviște, în va
loare de 560 000 lei, în schimbul 
accesului copiilor la terenurile de 
antrenament) gazdele Inundă, pur 
și simplu, cu apă, dimineața, su
prafețele gazonate pentru a jus
tifica întreținerea acestora. Deși, 
în realitate, aceasta este o mo
dalitate prost deghizată de a nu

participarea selecționate de juniori 
din șase țâri.
• IN PRIMA SAPTAMINA A LUNII 

AUGUST, în organizarea clubului 
U.T.A., va avea loc la Arad un tur
neu internațional rezervat juniorilor. 
Au fost invitate echipele V.S.S. Ko- 
sice fi S.K. Novi Sad. La acest tur
neu mai participa selecționata de 
perspectivă a României și echipa de 
juniori a clubului U.T.A. Meciurile 
se vor desfășura în zilele de 4, 5 și 
6 august pe stadionul U.T.A. 

împacă cu ideea terenului de 
zgură. Și dnd conducerea aso
ciației se ocupă permanent de a- 
sigurarea celor mai bune con
diții, e firesc ca nu peste mult 
timp să așteptăm și roadele, mai 
ales că fondul de selcție e mai 
mare ca oricind, ultima zi de 
selecție numărind 38 de copilan
dri. Cei doi antrenori nu refuză 
nid un puștan venit la selecție, 
dar criteriile de admitere sînt 
exigente, vizînd „un fizic deose
bit și o bună tehnicitate". Cum 
Vasile Rusu este fostul portar 
care a evoluat la Jiul, C.F.R. 
Timișoara și Mureșul Deva, apare 
ca logică existența unei „grupe 
speciale" de zece portari, juni
ori și copii, grupă înființată acum 
doi ani. Intîia recoltă a portari
lor a și fost obținută : Ionel 
Grama a ajuns în lotul primei 
echipe !

„N-aș renunța pentru nimic 
In lume la munca cu copiii**, 
mărturisea, la un moment dat, 
Vasile Rusu, tînăr de 27 de ani 
plin de pasiune pentru fotbal. 
Vreau să mă specializez în a- 
ceastă muncă cu cei mai mici 
fotbaliști și să reușesc să mă 
apropii de numele respectaților 
Kluge, Gorgorin, Costea, Ivanov- 
schi, Fabian sau Mezarosz, care 
înseamnă ceva în fotbalul nos
tru, tocmai datorită dragostei șl 
perseverenței cu care au pregă
tit generații întregi de copii".

Cîți copii ai dumneata, Vasile 
Rusu?, l-am întrebat pe cel care 
pregătește echipa de juniori a 
Mureșului Deva și două grupe 
de copii. „58! Doi acasă și 56 
aici, la stadion ! Pe toți ii iubesc 
ca pe băieții mei și în fiecare 
mi-am pus multe speranțe!**..» 
Pasiunea declarată a tînărului 
antrenor. hotărîrea lui de a 
munci în perspectivă numai cu 
oopii, și nu gîn^ul (adesea în
tîlnit!) de a fugi cit mai repe
de la o echipă de Divizia C sau 
B, reprezintă drumul adevărat 
spre performanță. Sperăm ca cei 
în drept să susțină acest start a- 
devărat al copiilor de la Mureșul 
Deva !

Mircea M. IONESCU

permite micilor fotbaliști să 
beneficieze de spații de joacă și 
instruire corespunzătoare.

Și zilnic, copiii cuprinși în evi
dența centrului de fotbal vin în 
număr mare la pregătire ; vin nu 
numai din Tîrgoviște, ci și din 
comune mai apropiate sau mai 
depărtate de oraș, din Nucet și 
Văcărești, din Aninoasa și Dră- 
gănești. Vin dornici să învețe a 
juca fotbal, de fiecare dată cu 
speranța că vor avea prilejul să 
facă ăcest lucru pe un teren a- 
devărat, nu prin parcuri și pă
duri, acolo unde s-ar putea juca 
cel mult de-a v-ați-ascunsdea, 
sau ar putea participa la un 
concurs de cros sau de orientare 
turistică.

Așa stind lucrurile, antrenorul 
coordonator al centrului de juni
ori și copii C.S. Tîrgoviște, Eugen 
Popescu, un pasionat și priceput 
dascăl în munca cu „schimbul 
de mîine", avea toate motivele să 
fie supărat. „S-au făcut și se fac 
multe eforturi pentru atragerea 
copiilor pe calea performanței. 
Dar, pînă nu se rezolvă proble
ma terenului de antrenament nu 
se poate spune că s-a făcut tot 
ceea ce trebuie pentru o verita
bilă instruire fotbalistică**.

într-adevăr: am fost la Tîrgo
viște și am văzut un centru de 
fotbal bine organizat și dornic să 
facă treabă. Am văzut copii mulți 
venind la stadion, după ce au 
rezistat tentației de a se opri la 
cinema sau la ștrand. Si am 
văzut apoi pe acești micuți prie
teni ai balonului rotund aler- 
gînd nu pe un teren de fotbal, ci 
printr-un parc public. Acolo 
unde, într-o bună zi — dacă nu 
se va găsi cineva care să-i ajute 
ca să intre în drepturile ce li se 
cuvin —. se va găsi probabil 
cineva să-i amendeze că... au 
călcat pe iarbă.

Mihai IONESCU

• VACANȚA ARBITRILOR VA LUA 
Șl EA SFIRȘIT, IN CURIND. Unii 
dintre ei au și reintrat în activitate, 
conducînd dîrzele meciuri de baraj 
pentru Divizia C. In legătură cu pre
gătirile pentru noul campionat, tre
buie sâ amintim de Cursul de per
fecționare a arbitrilor din iotul A, 
care va avea loc între 31 iulie și 3 
august, la Cîmpulung Moldovenesc. 
Vor fi prezenți aici și arbitrii din lo
tul de perspectivă, care au participat 
la cursul intensiv de la Brașov. Cu 
o sâptâmînâ înainte — mai precis, 
între 24 și 27 iulie — la Constanța 
va avea loc un Curs de perfecționare 
a arbitrilor F.l.F.A. din țările socia» 
liste.



De la Sporthalle din Hamburg Miine, in capitala Cehoslovaciei

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
Floretiștii vor intra primii în întrecere

NOUA ECHIPĂ DE TENIS A ROMÂNIEI

HAMBURG, 12 (prin telefon). 
Deși de aproape 20 de ani R. F. 
Germania găzduiește mari tur
nee internaționale de scrimă, 
ca acelea de la Goppingen, Hei
denheim și Bonn, devenite tra
diționale, abia în aceste zile iși 
asumă 
pionat 
fășura 
Iul de 
tante 
mai 
Hamburg.

La Sporthalle — un mare 
complex sportiv, aflat la 15 mi
nute de centrul orașului — to
tul este pregătit ca începînd 
de joi dimineață cea de a 34-a 
ediție a C.M. să debuteze. Cele 
18 planșe stau deocamdată in 
așteptare, dar in curînd flore- 
tiștii — cei care intră primii 
în competiție — vor începe 
proba individuală, organizatorii 
nutrind speranța ca majorita
tea celor 3 000 
tribunelor să fie 
din prima zi.

Astăzi a avut 
miera", care a constat într-un 
seminar al președinților de ju
rii (chiar dacă trei din cele 
patru arme sint electrice, ro
lul arbitrajului este foarte im
portant în păstrarea imparția
lității și fair-play-ului) si in 
ședința tehnică pentru definiti
varea programului și înscrieri
lor. De la biroul de presă am 
aflat, astfel, primele amănunte 
asupra loturilor sosite la Ham
burg. Din reprezentativele so
vietice nu vor lipsi campionii

organizarea unui cam- 
mondial (care se va des- 
între 13 și 22 iulie). Ro- 
gazdă a acestei impor- 

compctiț.i revine celui 
mare port vest-german.

de locuri ale 
ocupate chiar

loc „avanpre-

„en titre" ai floretei, 
Sidorova și Alek-

mondiali 
Valentina 
sandr Romankov, campionul o- 
limpic de sabie Viktor Krovo- 
puskov, reputatul spadasin Lu- 
komski, precum și tinerii flo- 
retiști Larisa Zagareva și Vla
dimir Lapiiski, medaliati în a- 
cest an la „mondialele" cade- 
ților. Franța aliniază echipe în
tinerite. decana de virstă fiind 
cunoscuta fioretistă Marie- 
Chantal Demaille (36 de ani. 
care reintră după o absentă de 
3 ani !). alături de un pluton 
al tinereții din care se remarcă: 
Brigitte Latrille. Frederic Pie- 
truszka. Pascal Jolyot (floretă). 
Philippe Riboud și Philippe 
Boisse (spadă). Si. probabil, au
zind de reintrarea colegei sale 
de generație. M. C. Demaille. 
iată că revine Pe planșă și sue
deza Kerstin Palm (care-și a- 
nuntase retragerea după C.M. 
de la Buenos Aires). Spadasinii 
suedezi aliniază alături de cam
pionul mondial Johan Harmen- 
berg și fostul medaliat olimpic 
și mondial Roii Edlinz pe de
butantul Caile Bernadoue. Scri
ma poloneză are drept lideri 
pe floretiștii Leszek Martewiez 
Si Barbara Wjsoezynska. sa- 
brerul Jacek Bierkowski și 
spadasinul Andrcj Lisz. toți CU- 
noscuti pe planșele internațio
nale. Gazdele, care-și pun mari 
speranțe in floretă (echipa mas
culină. campioană mondială, cea 
feminină medaliată cu argint la 
C.M ’77) si in revenirea spada
sinilor (foști campioni mondiali 
și olimpici), trimit in focul lup-

tei garniturile conduse de Mat
hias Behr, 
(floretă) și 
(spadă).

Din lotul 
aci, de luni, 
retâ, astăzi fiind așteptată cea 
de sabie, urmind ca la sfîrșitul 
săptăminii să sosească și spa
dasinii. Iată componenta lotu
lui nostru : Marcela Moldovan, 
Suzana Ardeleanu, Magdalena 
Chezan, Viorica Tur can, A- 
driana Dragomir (floretă femi
nin), Petru Kuki, Mihai Țîu, 
Tudor Petruș, Petre Buricea, 
Florin Nicolae (floretă mascu
lin) ; Dan Irimiciue, Alexandru 
Nilca, Cornel Marin. Ioan Pop. 
Marin Mustață (sabie) ; Liviu 
Angelescu. Octavian Zidaru, 
Costieă Bărăgan. Ion Popa, Ni
colae Iorgu (spadă).

Așadar, începind de joi. în 
întrecere vor intra floretiștii. în 
proba individuală. Ziua de vi
neri (cind are loc și ceremonia 
de deschidere) este dedicată fa
zelor preliminarii ale probei in
dividuale feminine de floretă, 
precum și finalei floretiștilor 
(ora locală 19.301. Să sperăm că 
reprezentanții tării noastre vor 
debuta cu succes.

Paul SLAVESCU

Cornelia Hanisch 
Alexander Pusch

României se află 
echipele de flo-

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERMATIOMALE
• în turneul feminin de șah 

de la Tapolca (Ungaria), după 
9 runde conduce maestra Kli
mova (Cehoslovacia) cu 71/» p. 
urmată de tînăra șahistâ ro
mâncă Marina Pogorevici (6*/z 
p), care a remizat in runda a 
8-a cu suedeza Astolainen, iar 
în runda a 9-a a ciștigat la 
Zsegen (Ungaria).

• în runda a 9-a a turneu
lui de șah de la Pernik (Bul
garia), partida dintre maeștrii 
români M. Ghindă și M.Subâ 
s-a terminat remiza, rezultat 
consemnat și in partidele Spa-

sov — Miner. Pinter — Zeitlin. 
Peev — Kirov și Inkiov — Ra
dulov. In 
ține lider 
urmat de 
cu cite 6

clasament se men- 
M Subâ cu 
Radulov si

______ P.
• Tn turneul de tenis 

loc la Forest Hills. Die Năstaw 
l-a învins cu 5—7. 7—6. 6—4 
pe americanul Peter Fleming, 
polonezul Fibak a ciștigat cu 
6—2. 6—4 la Billy Martin
(S.UA). iar tinărul jucător a- 
merican McEnroe l-a eliminat 
cu 1—6. 6—4. T—5 De austra
lianul John Newcombe.

6*ț D-
Zeitlm

ce arc

CO 47 0[ Zllt INAIWEA C.l. Of MUTISM
(Urmare din paq 1)

definitivarea listei de înscrieri 
timpul este destul de scurt, dar 
în acest mic răgaz două com
petiții importante ar putea to
tuși însemna tot atitea prilejuri 
de confirmare a unor valori 
îndelung așteptate (campionatele 
naționale de 
21—23 iulie, 
nice. Salonic

Au această 
mul rind, cei cîțiva atleți ale 
căror rezultate din 1978 se află 
In imediata vecinătate a hare
murilor. Astfel, pe Vasile Bi- 
chea — 8:24,9 la 3 000 m obsta
cole — il despart doar 9 zecimi 
de secundă de standard, 
Voicu, la aceeași probă 
are un plus de 2,6 s. 
Buruiană la maraton

seniori. București 
și Jocurile Balca- 
11—13 august), 
posibilitate, în pri-

Nicolae 
(8:26.6), 
Nicolae 
— 2. 

17:54.5 (+ 54.5 s), Bedros Bc- 
drosian la triplu — 16,50 m 
(—5 cm), Fita Lovin la 800 m — 
1:59,3 (+0.3 s). Ileana Silai la 
800 m — 1:59,8 (+0,8 s), Elena 
Tăriță la 400 m — 52.12 s (+0,38 
s), Eliza Enache la 3 000 m — 
9:06,6 (+6,6 s). Lovin la 1 500 m 
4:08,0 (+1.0 s). Cornelia Popa 
la înălțime — 1,86 cm (— 2 cm), 
Doina Anton la lungime — 6,50 
m (—5 cm). M'iaela Loghin la 
greutate — 
Eva Raduly 
m (—1,16 m).

19,05 m (—15 cm), 
la suliță — 58,84

★
însă, care ar fi

noștri
Să vedem.

șansele reprezentanților 
în concursurile de la Praga, por
nind de la așteptările firești că 
întrecerile se vor desfășura la 
un nivel foarte ridicat. Nu ne 
vom lansa în pronosticuri direc
te, hazardante, ci ne vom referi 
la bilanțul statistic european (la 
această dată), la acele 
care printre fruntași 
sportivi de-ai noștri.

Pină acum, cea mai 
tuație ne apare în cîteva probe 
feminine, evident ,1a semifond 
( 1) : 3 090 m : 1. 

vegia) 8:32.2. 2.
(România) 8:37,6, 
(Danemarca) 8:42.3, 
(U.R.S.S.) 8:42,6,
(România) 8:46,2 ;
Kraus (R.F. Germania) 4:01,5. 2.

Bruns (R.D. Germană) 4:02.0. X 
Lehmann (R.D.Germană) 4:03.1, 
A Silai (România) 4:03.5. 5.
Mărăsescu 4dM2, 6. Mushta
(U.KS5.) si Romanova (UJLSJS.) 
4âFL3 ; 8M m : 1. Weiss (R.D. 
Germană) 1:56.2, 2. Protadohina 
(U.R.SH.) și Mushta 1:58.0, 4. 
Veselkova (U.KS5.) 1:532, 5.
Ullrich (R.D. Germană) 159,1, 
6. Buse—Wolfrum (R.D. Germa
nă) 1:59.2, 7. Lovin 
și Kampfert (R. D. 
1:59.3: lungime: 1.
kene (U.R5.S.) 6.80 
nail (România) 6,71 m, 3. Wycisk 
(R. D. Germană) 6.65 m, 4. Curtet 
(Franța) 6,58 m, 5. Waigt (R.F. 
Germania) 6.58 m, 6. Neiișert 
(R.D. Germană) 6.57 m. 7. Wujak 
(R.D. Germană) 6.56 m, Hanel 
(R.F. Germania) 6,56 m.

Intre locurile 10—15 figurează : 
Argentina Menis la disc (62.18 m). 
Ileana Silai la 800 m (1:59.8), 
Vasile Bichea la 3 000 m obsta-

Floroiu la 
Cătălin An- 

(2. 
la

(16,50 m). O mențiune 
pentru mărșăluitorul 
Patușinschi, al cărui rezultat la 
20 km este printre cele mai bune 
cin lume. Performanța a fost 
obținută insă in aprilie și de 
atunci ea n-a mai fost confir
mată !

în răstimpul care ne mai des
parte de startul „europenelor" 
se mai poate, totuși, realiza ce
va în privința creșterii nive
lului performanțelor atleților 
noștri, dar aceasta numai prin- 
tr-o pregătire temeinică, sub 
toate aspectele.

cole (8:24.9), nie 
5 000 m (13:23.0). 
dreica la maraton
Bedros Bcdrosian

probe la 
apar și

bună si-

Waitz (Nor- 
Mărășescu

3. Olafsson
4. Ulmasova

5. Puică 
1 500 m : 1.

LA PRIMUL START IN „CUPA DAVIS
PRAGA, 12 (prin 

Al 68-lea meci al 
tivei României în „Cupa Davis" 
are loc pe malurile bătrînei Vîl- 
tava. La Praga. în compania 
echipei Cehoslovaciei, în zilele 
de 14, 15 și 16 iulie, tenismanii 
români vor încerca să treacă 
de greul test al semifinalelor 
zonale europene. Căpitanul ne
jucător Ștefan Georgescu pre
zintă o echipă nouă, cu jucă
tori tineri și chiar foarte tineri, 
în două simpluri va apare de
ținătorul titlului de campion 
național, maestrul sportului Du
mitru Hărădău. Jucător labo
rios, cu remarcabile calități fi
zice și de voință, dar mai pu
țin strălucit la capitolul teh
nicii. A jucat puțin în acest 
an, se pregătește însă ca tot
deauna cu multă sîrguință, ar
gument pentru care a și fost 
singurul titularizat din oficiu. 
Ultima selecție, desfășurată la 
București, săptâmîna trecută, a 
fost cîștigată de Andrei Dirzu 
(19 ani), care confirmă, astfel, 
progresul său constant din ul
timele două sezoane. El l-a în
vins pe Traian Marcu, în par-

telefon). — 
reprezenta-

Ha

țida directă (3—1), însă a fost 
întrecut Ja același scor de Flo
rin Segărceanu, „mezinul" e-ț! 
chipei. Acesta, la 17 ani abia 
împliniți, va fi partenerul iui 
Dirzu în partida 
invingind de trei 
tie, cuplul advers 
M. Mirza.

Evident, această __r__ _
echipei noastre poartă, pentru 
moment, doar un caracter ofi
cios. Ea urmează să fie confir
mată joi, la tragerea la sorți 
dinaintea meciului. Oricum, pu
ternica echipă cehoslovacă, a- 
vînd 4 jucători de forțe foarte 
apropiate — J. Kodes, J. Hre- 
bec, T. Smid, P. Slozil — are 
prima șansă. Pentru echipierii 
noștri va fi greu de înfrun
tat excampionul Wimbledon- 
ului, Jan Kodes, ca și fi- 
nalistul ultimului turneu de la 
Monte Carlo, Tomas Smid, pro
babilii titulari ai formației ad
verse, dacă nu va fi folosit Jiri 
Hrebec.

Să așteptăm, așadar, ultimele 
preciziuni dinaintea startului.

Radu VOIA

de dublu, ei 
ori, la selec- 
Tr. Marcu —

compoziție a

Cupele europene intercluburi la fotbal

IN C.C.E. : STEAUA CU A-S. MONACO
s-a impus încet-încet, cucerind 
pină la urmă titlul naționaL 

Antrenorul Lucien Leduc a 
reușit „victoria vieții sale" cu 
o echipă omogenă, fără nume 
sonore. Singurii jucători cunos
cut! sint atacanții Christian Dal- 
ger și Delio Onnis, ultimul aflat 
mereu printre cei mai buni șu- 
teri ai campionatului Franței. 

Iată formația standard a clu
bului monegasc : Ettori — Cor
rea (Vannueci), Gardon. Courbis, 
Vitalis — Moizan. Petit, Nagucs 
(Chaussin) — Dalger. Onnis. 
LucionL

(România) 
Germană) 
Bardaus- 

m, 2. Pa-

16:53,5). 
triplu 

specială 
Cornel

Cu toate că a cucerit de trei 
ori campionatul (1960—61, 1962— 
63 și 1977—78) și de două ori 
Cupa Franței (1^50 și 1963), for
mația din principatul Monaca 
a stat in umbra cunoscutelor 
echipe franceze Stade de 
Reims. A S. St Etienne. O.G.C. 
Nisa și Olympigue Marsilia. Mai 
mult a traversat o lungă pe
rioadă mai puțin prosperă, acti- 
vind timp de cîtrva ani in di
vizia secundă, Revenită in „A" 
la începutul sezonului trecut 
A. S. Monaco, la fel ca și 
Nottingham Forest in Anglia.

IN CUPA CUPELOR : UNIVERSITATEA CRAIOVA 
CU FORTUNA

Echipa din marele oraș de 
pe malurile Rinului. F ort ana 
Dusseldorf, s-a calificat pină a- 
cum de 5 ori in finala Cupei 
R. F. Germania, dar niciodată 
nu a cucerit trofeul. Si totuși, 
in acest an. formația care-și 
susține meciurile pe „Rheinsta- 
dion", 
(70 000 
pentru 
pelor. 
finala 
(0-2). 
natul. 
C.C.E.
în competiția câștigătoarelor de 
cupe. Pină acum formația din 
Dusseldorf a luat de două ori 
startul în Cupa U.E.F.A.. dar a 
fost stopată in 1974 (turul in) 
de Lokomotive Leipzig și in 
1975 de F. C. Amsterdam.

în ultima ediție a campiona
tului. Fortuna a ocupat locul 5. 
fiind considerată o echipă so
lidă. greu de învins pe teren 
propriu, in ciuda faptului că 
IN CUPA U.E.FA. : F. C. ARGEȘ CU PANATHINAIKOS AT04A

Clasată pe locul trei in cam
pionatul Greciei, de 11 ori câș
tigătoare a 
ciștigătoare 
naikos este 
cunoscutul 
Kazimierz Gorski.

întotdeauna arhiplin 
de spectatori), participă 
prima dată in Cupa cu- 
deși a fost învinsă in 
Cupei de F. C. Koln 
care, cișligind și campio- 
și-a asigurat locul în 
Astfel a ajuns Fortuna

de 6 ori
Panathi- 
de bine- 

polonez 
a 

dus reprezentativa Poloniei la 
1 ■’ ’ olimpice de 

Munchen și 
, W eltmeister-

titlului $i 
a Cupei, 
pregătită 
antrenor 

cel care

ciștigarea medaliei 
aur la J.O. de la 
pe locul III la „ 
șchaft*. Gorski are actualmente 
Ia dispoziție un lot puternic, din 
care se disting portarul Cou- 
stantinou. fundașul Capsis. mij
locașii Terzanidis. Delikaris (re
cent transferat de la Olympia- 
kos, în locul căruia a plecat

CICLISM a După desfășurarea 
a 12 etape, in Turul Franței se 
menține lider belgianul Joseph 
Bruy ere, urmat la 1:05 de fran
cezul Bernard Hinault și la 1:51 
de olandezul Joop Zoetemelk. 
Michel PoUentier (Franța) se află 
pe locul 4, la 2:47. A doua semle-

Cea de-a 13-a ediție a Jocurilor Americii Centrale și Caraibi
lor a început la Medellin (Columbia) cu participarea a peste 
3000 de sportivi din 21 de țări. In turneul masculin de baschet. 
Cuba a Întrecut cu 125—25 formația Barbados. Alte rezultate : 
Mexic — Bahamas 117—87, Republica Dominicană — Antilele 
Olandeze 98—56. In concursul de înot, portoricanul Carlos Baro- 
cal a ciștigat proba de 100 m spate tn 59.73. La fotbal, echipa 
Insulelor Virgine a învins cu 7—5 formația Republicii Domini
cane. In ziua a 2-a : Columbia — Venezuela 4—o, Republica 
Dominicană — Mexic 1—1, Panama — Antilele Olandeze 6—0, 
Cuba — Insulele Bermude 4—0, Trinldad-Tobago — Salvador 
6—1.

DUSSELDORF
nu are jucători pe care selec
ționerul Schon să-i fi chemat 
in reprezentativa țării. Totuși, 
gratie muncii depuse de fostul 
antrenor Weise (acum înlocuit 
cu Tiepenhauer. cel mai tinăr 
conducător tehnic al echipelor 
din prima ligă, in virstă de 34 
de ani), echipa s-a afirmat prin 
tinerețe și elan. Recent, Fortuna 
l-a pierdut pe cel mai bun a- 
tacant al ei. pe austriacul 
Hickersberger (plecat la S. C. 
Karlsruhe), primindu-1 în schimb 
pe Emanuel GQnther (23 de 
ani), golgeterul echipei Karls
ruhe, care a înscris în sezonul 
trecut 23 de goluri. Printre ju
cătorii de bază ai formației se 
numără fostul internațional SeeL, 
danezul Lund, Schmitz. Weikl, 
Bommer, Szymanek — toti ata- 
canți sau mijlocași ofensivi.

Iată „ll"-le obișnuit al Fortu
nei : Daniel — Brei, Zewe, 
Zimmermann. Baltes — Weikl, 
Kohnen. Lund, Allots — Gunt
her. Seel.

DE CE NU SE CUNOAȘTE 
1NCA ADVERSARA 

POUTEHNICM TIMIȘOARA î

Federația ungară de fotbal aj 
comunicat că. deocamdată, nai 
poate desemna decît o singură* 
formație în competițiile euro-yl 
pene, pe Ujpesti Dozsa Buda
pesta, campioana ultimei ediții.' 
care va participa în C.C.E., ce
lelalte 3 urmind să fie anunțate 
după 20 august

De ce tocmai atunci ? Pentru 
că meciurile din Cupa Ungă- : 
riei sint încă in curs de des
fășurare. aflindu-se în prezent 
în faza optimilor de finală. Cele 
16 echipe au fost împărțite ia 
4 grupe. După consumarea me
ciurilor din grupe, primele cla-i 
sate se vor întilni în semifinalei 
(19 august), iar o zi mai tîrriuy 
câștigătoarele își vor disputa ff-S 
nala.

Iată și primele clasate în cam
pionat:
L
2. 
>. 
«.

34 19 13 2 95-46 51
34 22 6 6 67-22 50
34 ÎS 11 5 57-29 47
34 17 11 6 77-46 45 

formații se află 
și în cupă. Se

Domazos) și Elefterakis, ata
cantul Aslanidis (renumit prin 
faptul că in campionatul trecut 
a marcat 9 goluri din lovituri 
libere !).

în vederea sezonului viitor. 
Panathinaikos și-a mai întărit 
echipa, in afara lui Delikaris, 
și cu alti jucători. Astfel, din 
toamnă, tricoul cunoscutului 
club din capitala Greciei va mai 
fi îmbrăcat de fundașul central 
Kovis, care, de origină greacă, 
juca la Besik laș Istanbul, ca 
și de atacanții argentinieni Al
varez și Gomez, ultimul trans
ferat de la echipa Valencia din 
Venezuela.

Ujpesti Dozsa
Honvâd
M.TJC 
Videoton 
Toate aceste

incă angrenate 
știe că a doua echipă ungară 
in ordinea clasamentului (ex- 
ceptînd pe Ujpesti si cîștigă- 
toarea cupei) va întilni pe 
„Poli" Timișoara. Dacă, de pildă, 
M.T.K. sau Uonved va cuceri 
cupa, atunci a doua formație 
ungară în Cupa U.E.F.A., ad
versara Politehnicii Timișoara’ 
va fi Videoton; dacă nici una 
dintre primele 4 clasate în cam
pionat nu va cîștiga cupa, atunci 
M.T.K. va fi adversara timișo
renilor.
In urma unor modificări făcute 

de U.E.F.A.
UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI 
F.C. ARGEȘ VOR SUSȚINE 
JOCURILE-TUR PE TEREN 

PROPRIU
Potrivit unor agenții international, 

de presă, U.E.F.A a efectuat ieri 
unele modificări de uttimâ oră pri
vind programările inițiale pentru 
primul tur al Cupelor europene. In 
ce privește echipele românești, Uni
versitatea Craiova urmează să susți
nă jocul tur de la 13 
cu Fortuna Dusseldorf, 
IOVA, in loc de

septembrie 
LA CRA- 

— — Dusseldorf.
De asemenea, F.G Argeș >a susți
ne prima întilnire cu Panathinaikos 
LA PITEȘTI in loc de Atena.

TELEX
tapă a celei de-a 12-a etape dis
putată miercuri pe ruta Valence 
d’Agen—Toulouse (96 km) 
venit francezului 
ssan, cronometrat 
2h 19:12.

NATAȚIE • La 
vest-germane de 
Steinbach a ciștigat probele 
106 m liber (51,97) șl 100 m del
fin (56,21). La feminin : 100 m 
spate — Ute Neubert 1:05.13 ; 200 
m spate : Heike John 2:19,98 ; 100 
m liber — Petra Jensurski 57.78 ; 
400 m mixt — Barbara Setter 
5:04,35.

ȘAH a Turneul de la Titovo— 
Uzice (Iugoslavia) a fost ciștigat 
de marele maestru iugoslav Liu- 
bojevicl cu 10 p, urmat de SmeJ- 
kal (Cehoslovacia) 9 p.

TENIS • în primul tur al con

. re- 
Jacques Escla- 
cu timpul de

campionatele 
Înot, Klaus 

de

cursului de la Newport : Ashe — 
Dunk 6—2. 6—3 ; Wilkinson — 
Dibley 6—4, 4—6, 6—4 ; Santana — 
Blotcher 6—7, 6—3, 6—3.

VOLEI • Echipa feminină 
a Japoniei a jucat la Le
ningrad cu selecționata U.R.S.S., 
pe care a tntrecut-o cu 3—0 
(12, 14. 10).

Ia Alger, cu prilejul A- 
dunării generale a Consi
liului superior al sportului 
african (C.S.S.A.), s-a a- 
nunțat că echipei de fot
bal a Tunisiei (pentru bu
na comportare la turneul 
final al " .............................’
kenyan 
tor a 4 
dlale) 11 
dalia de

C.M.) și atletului 
H. Rono (dețină- 
recorduri mou

se vor atribui Me- 
Onoare a C.S.S.A.
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