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Frumoasă comportare a luptătorilor juniori la Campionatele europene

ANDREI IANKO, EMANOIL RADU SI VASILE STĂNESCU - 
PE PODIUMUL MEDALIAȚILOR LA „LIBEREu

Debut promițător al sportivilor noștri de la „greco- romane"

RADUA. IANKO V. STA'IESCU

OULU, 14 (prin telefon). Joi 
seara, in sala Kisakaslia din 
mica localitate finlandeză s-au 
încheiat întrecerile campionate
lor europene de lupte libere re
zervate juniorilor. Tinerii lup
tători români au avut o com-

meritorie, trei dintre 
reprezentanți ai țării 

reușind să urce pe po- 
medaliaților continen-

i-a lipsit extrem de puțin ca 
să cucerească titlul de campion 
european. Meciul decisiv pentru 
ocuparea primului loc în ierar
hia continentală, cu bulgarul P. 
Ivanov, a fost dominat de spor
tivul nostru în majoritatea 
timpului și numai în ultimele 
secunde Ivanov a reușit să re
alizeze un punct tehnic. Ianko 
pierzînd astfel cu 7—6. Bine au 
concurat și juniorii Emanoil 
Radu (62 kg) și Vasile Stănescu 
(68 kg), care au cucerit medalii 
de bronz. Evoluții promițătoare 
au mai avut tinerii Adrian Vlăs- 
ceanu (48 kg) și Ștefan Goraș 
(52 kg), clasați pe locul 4 la 
categoriile lor.

Cu aceste rezultate, reprezen
tanții țării noastre au acumulat 
23,5 puncte, situindu-se pe locul

Ieri, cînd s-au desfășurat 
două etape, în turneul de polo 
de la bazinul bucureștean Di
namo, echipa României a 

întîlnit, în cursul după-amiezii, 
pe autoarea surprizei de dimi
neață, selecționata Turciei. Po- 
loiștii români. superiori prin 
viteza de înot și minuirea ba
lonului. au dominat net și au 
învins la o diferență de 7 punc
te. Antrenorii C. Corcec și P. 
Niculescu au rulat întregul lot 
care, în general, a dat satis
facție. dar a avut și perioade 
in care a „bătut pasul pe loc”, 
in primul rind din cauză că 
unii jucători s-au pripit la șu
turile la poartă, irosind fru
moase situații de atac create. 
Să sperăm că greșelile nu se 
vor repeta în partidele decisive 
pe care sportivii români le vor 
susține în compania formațiilor 
Bulgariei (azi) și Iugoslaviei 
(mîine).

în cursul dimineții, au fost 
consemnate două surprize. Echi
pa Iugoslaviei nu a izbutit de- 
cit un rezultat de egalitate în 
fața Bulgariei, după o întrece-

re deosebit de echilibrată, cu 
interesante răsturnări de scor. 
De menționat că la 3—3 poloiș- 
tii bulgari au ratat o lovitură 
de la 4 m, apoi au fost la un 
pas de a pierde, dar Nanov a 
egalat cu 15 secunde înaintea 
fluierului final. în altă partidă, 
selecționata Turciei a obținut 
prima ei victorie de cînd par
ticipă la această competiție, în- 
vingînd formația Greciei.

Dumitru STANCULESCU
REZULTATE. Iugoslavia — Bul- 

2—3, î—i, î—i). 
Sukno, 
Nanov 

Arbitri :

portare 
cei opt 
noastre 
diurnul 
tali.

Andrei Ianko (cat. +100 kg) 
a obținut medalia de argint și (Continuare in pag. a 4-a)

în proba de floretă la C. M. de scrimă

MIHAI ȚIU UN MERITUOS LOC 4

CLASAMENT
1. ROMANIA 2 2 0 0 20— 7 4
2. Iugoslavia 2 110 20— 0 3
X Bulgari* 2 110 14—10 3
4. Turci* 3 10 2 16—33 2
5. Greci* 3 0 0 3 13—25 0

garia 5—5 (1—0, _ .
Au înscris : Vukovici 2, 
Bebibi, Bojici, respectiv 
2, Dencev 2, Blagoev. _ ........ .
V. Safronov (U.R.S.S.) — I. Samu 
(Ungaria). Turcia — Grecia 8—4 
(I—4» 1—O, 3—1, 3—4). Au înscris : 
GakirgU 2, Gurel 2, Yazici, Sel- 
duz, Bilgic. Osfer, respectiv 
Papadimltrov 2, Movdatsios, Hat- 
siapostolis, Tselatis, Armenakis. 
Arbitri : p. Dldici (Iugoslavia) — 
I. Maryai (Ungaria). România — 
Turcia 12—5 (3—0, 3—2. 3—1,
3—2). Au Înscris : Selejean 5,
Ghlțan 3, Chlrculete, Ciobaniuc 
cîte 2, respectiv Gurel 2, Osfer, 
Yazici, Suhan. Arbitri : I. Vladi
mirov (Bulgaria) — I. Sama 
(Ungaria). Bulgaria — Grecia 9—5 
(3—L 1—1, 4—1, 1—2). Au Înscris : 
Nanov 3, Sterev 2, Andronov, 
Nimcev, Blagoev, Portalev, res
pectiv Mondatsios 3, Kraovnakle, 
Hatsiapostolis. Arbitri : I. Ma
ryai (Ungaria) — V. Safrono- 
vicl (U.R.S3.).

IURECERI ECHILIBRATE LA l\0T IN ZIUA A DOUA
Săritoarele, la...

HAMBURG, 14 (prin telefon). 
Deși a avut un debut nefavo
rabil în eliminările directe, 
pierzînd la Carlo Montano, „bă- 
trinul” nostru floretist Mihai 
Țiu a mers apoi din victorie în 
victorie pînă în finala probei 
individuale a campionatului 
mondial de scrimă. A fost un 
drum deosebit de dificil, pre
sărat cu „capcane și abisuri", 
evitate de fiecare dată drama
tic, in extremis. In recalificări, 
după o singură victorie lejeră 
(Nona — S.U.A., 10—7), au ur
mat asalturile cu campionul o- 
limpic italian Dai Zotto (10—1, 
după două întreruperi de cîte 
10 minute cerute de scrimerul 
italian, pentru... a-și trage su
fletul) și cu francezul Pie- 
truszka (de asemenea 10—7), 
pentru ca ultimele două, deci
sive pentru intrarea în finală, 
să fie de-a dreptul epuizante, 
cu polonezul Godcl, decis prin 
depășirea timpului regulamen
tar (ah, ce greu se scurgeau se
cundele cînd la 8—7 pentru Țiu 
arbitrul a anunțat ultimul mi
nut), asalt încheiat la scorul de 
9—8 pentru reprezentantul țării 
noastre și apoi cel cu ungurul 
Tamăs Kovăcs, cînd scorul a 
avut o evoluție palpitantă: 2—5, 
5—5. 8—6, 8—9 și 10—9 !

In turneul final. Țiu a obți
nut 3 victorii (5—2 la Rusiev, 
5—3 la Romankov și Kukal). la 
fel ca și Flament, Hein și Ro
mankov cu care s-a întîlnit în- 
tr-un turneu de baraj. Turneul 
a fost cîștigat de Flament, ur
mat de Romankov (2), Hein (3) 
și Țiu (4).

K-iki, și el la un pas de fi
nală, a pierdut la campionul

mondial, sovieticul Romankov, 
cu 7—10 (după ce l-a condus 
cu 6—2), ca apoi, acuzînd șo
cul psihic, să nu mai poată 
trece de Kovăcs (7—10).

La floretă fete, două românce 
s-au calificat în eliminările 
directe: Suzana Ardeleanu și 
Viorica Țurcan. Ele au și de
butat în acest tur al întrecerii: 
Ardeleana a dispus de Fergus- 
son (Australia) cu 8—2, iar 
Țurcan de Gilazova (U.R.S.S.) 
cu 8—4.

Inițial, floretistele țării noas
tre au pornit bine, reușind să 
treacă in corpore în turul 2 
al preliminariilor. Aici, Marga
reta Chezan a avut situația cea 
mai precară, făcînd parte din- 
tr-o grupă foarte 
Adversare: Sidorova 
actuala campioană 
Schwarczenberger 
campioana olimpică, 
(R.F.G.), vicecampioana olimpi
că. Chezan a pierdut la Sido
rova (4—5), apoi, surprinzător, 
la Franke (S.U.A.) cu 3—5, în- 
tr-un asalt pe care trebuia — 
în mod normal — să-1 ciștige. 
In continuare, ea se va recu
noaște învinsă și în asalturile 
cu Schwarczenberger (4—5) și
Hanisch (3—5). Va fi eliminată, 
de asemenea, Adriana Drago- 
mir, care n-a mai avut presta
ția de Ia începutul întrecerii. 
Bine au continuat însă dispu
ta de pe planșă Suzana Arde- 
leanu și Viorica Țurcan, ulti
ma într-o grupă cu celebra flo- 
retistă sovietică Elena Belova. 
Marcela Moldovan, în schimb, a 
slăbit mult din forță, nereu
șind să atingă pragul elimină
rilor directe, ceea ce repre-

zintâ, desigur. o mare sur
priză (și decepție !) aici.

Oricum, eliminările directe se 
anunță extrem de disputate 
(poate mai mult decît in ca
zul floretiștilor), dată fiind pre
zența unor sportive 
de valoroase, unele 
nere, ca, de pildă, 
Vaccaroni (14 ani), 
scrimere mult mai experimen
tate, printre care figurează De-

deosebit 
foarte ti- 

italianca 
alături de

BRAlLA, 14 (prin telefon), 
întrecerile Balcaniadei de na
tație a juniorilor au continuat 
în mijlocul unui deosebit en
tuziasm. în cele două zile au 
fost corectate 7 recorduri bal
canice. majoritatea probelor o- 
ferind frumoase dispute spor
tive.

Deși nu au ciștigat vineri nici 
o probă, înotătoarele românce 
continuă să conducă în clasa
mentul _ 
față de selecționata iugoslavă, 
care și-a adjudecat două din 
cele trei finale prin Gordana 
Krstici, s-a micșorat simțitor. 
Este adevărat că multipla noas
tră campioană și recordmană 
Irinel Pănuleseu a privit din 
tribună — și nu fără o justi
ficată tristețe — cum coechi
pierele sale pierdeau probă 
după probă, tocmai cele pe care 
ca le-ar fi ciștigat (pe toate 
trei !). fără prea mare efort. 
Vom face precizarea că sporti
va ploieșteancă urmează un 
program intens pregătire

general, dar diferența

înălțime
pentru C.E. și antrenorul M. 
Mitrofan a solicitat folosirea ei 
cit mai rațională in concurs. 
De simbătă insă Irinel își va 
pune talentul in folosul echipei 
noastre, pe care, sperăm, că o 
va duce la victoria finală.

Așa cum spuneam, fetele 
noastre (de băieți nici nu poate 
fi vorba, pentru că ei au evo
luții modeste in comparație cu 
sportivii bulgari și iugoslavi) nu 
au cîștigat nici o cursă, deși 
au avut șanse evidente. E. 
Kugliș a condus 95 m din pro
ba de 100 m spate și a pierdut 
la potou pentru 3 sutimi de 
secundă (!), iar O. Mladin și P. 
Ilinca au controlat trei sfer
turi din cursa de 200 m mixt, 
dar au fost depășite pe ultima 
lungime.

Siiîgura satisfacție a venit tot 
de la bazinul de sărituri, unde 
Carmen Bădescu și Isabela 
Bercaru au realizat o frumoasă 
dublă victorie

Azi și miine, la Brașov

puternică. 
(U.R.S.S.), 
mondială, 
(Ungaria),

Hanisch

(Continuare in pag. a 4-a)

Paul SLĂVESCU

Ieri după-amiază, sala Floreasca a găzduit un cuplaj handbalistic 
internațional, in cadrul căruia selecționatele Bucureștiului (femi
nină ți masculină) au intilnit echipele similare ale Berlinului Occi
dental. In imaginea de mai sus. surprinsă in meciul formațiilor 
feminine, o fază de atac a bucureștencelor la poarta oaspetelor 

Foto ; Vasile BAGEAC

la platformă.
Adrian VASILIU

REZULTATE 
spate (b) : i. 
M. Kos (I) «3,51, _
65,10, C. Banu (R) 65,71, T. Vlâ- 
dimirescu (R) 66,12 ; 100 m spate 
(f) : G. Krstici (I) 1:10,56, E. Ku
gliș (R) 1:10,59, I. Boteva (B) 
1:12,76... 7. L. Mihăilescu (R)
1:13,70 ; 200 m liber (b) : p. Ko- 
ceanov (B) 2:03,51, H. Noncev
(B) 2:05,99, M. Dopsaj (I) 2:05,56, 
O. Mladin (R) 2:06,78... 6. C. Dră- 
gan (R) 2:08,21 ; 209 m liber <f> : 
Dara (G) 2:12,73, V. Separovici
(i) 2:13,05, c. Alexe (R) 2:14,43,
M. Mâglașu (R) 2:1513 ; 200 m
mixt (b) : p. Koceanov (B)
2:18,69, D. Ținea (R) 2:18,98, O.
Cocenescu (R) 2:21,64 ; 200 m
mixt (f) : G. Krstici 2:30,70 — 
r.b„ V. Protopapa (G) 2:31,24,
O. Mladin (R) 2:31,30, P. Ilinca
(R) 2:31,86 ; 4X100 m mixt (b) : 
Iugoslavia 4:13,73 — r.b. Bulgaria 
4:16,72 (rec), România 4:21,54, 
Turcia 4:21,97.

TEHNICE : 100 m
Dzanov (B) (52,90, 
,22, B. Novak (I)

Clasamente, după două zile : 
fete : România 86 P, Iugoslavia 
77 p, Grecia 58 p, Bulgaria 51 p, 
Turcia 11 p ; băieți ; Bulgaria 
103 p, Iugoslavia 94 p, România 
73 p, Turcia 42 p, Grecia 29 p.

Sărituri de la platformă, fete :
Carmen Bădescu (R) 263,30 p, 
Isabela Bercaru (R) 249,10 p, Ana 
Pașkova (B) 240,65.

întrecerile continuă sîmbătă și 
se încheie duminică.

ROMÂNIA - JAPONIA, LA VOLEI FEMININ
Pentru iubitorii voleiului, 

două partide de un deosebit 
interes : azi și mîine (de la ora 
17), Sala sporturilor din Bra
șov va găzdui dubla întilnire 
dintre reprezentativele feminine 
ale României și Japoniei.

Echipa oaspete, cu un palma
res deosebit de bogat, se află 
într-un turneu pregătitor al a- 
propiatelor campionate mon
diale, antrenorul Shigeo Ya
mada prezentind un lot din 
care fac parte cîteva jucătoare 
tinere, dar și cîteva dintre cele 
care au adus, la Jocurile O- 
limpice din 1976. la campiona
tele mondiale din 1974 și la 
„Cupa mondială” din 1977, 
multe satisfacții voleiului japo

nez. Ne referim la Hiromi 
Yano, Mariko Yoshida. Shoko 
Takayanagi, Juri Yokoyama, 
Eriko Mizuhara, Kayoko Sudo 
si Yumi Egami.

Formația noastră s-a pregătit 
cu atenție, sportivele fiind ho- 
tărite să dea o replică cit mai 
bună campioanelor olimpice, 
mondiale si deținătoarelor „Cu
pei mondiale”. Antrenorii S. 
Chiriță și G. Bartha vor ali
nia, probabil, următorul sextet : 
Mariana Ionescu. Victoria Ban- 
eiu. Doina Săvoio, Iuliana E- 
nescu, Doina Stoian, Doina Fo- 
pescu, rezerve figurînd Maria 
Rusa, Doina Rusa, Marilena 
Grigoraș, Eugenia Marcu.

Campionatul ECHIPELE ROMÂNIEI (seniori și juniori), 
de ciclism PE LOCUL DOI LA CONTRATIMP

IZMIT, 14 (prin telefon). Vi
neri dimineața s-a desfășurat 
prima probă a celei de a Xl-a 
ediții a campionatului balcanic 
de ciclism : cursa contratimp pe 
echipe, 100 km pentru seniori 
și 70 km pentru juniori. în am
bele probe, reprezentativele 
României s-au clasat pe locul 
doi șl am spune că doar perfor
manța juniorilor este meritorie. 
Am putea afirma același lucru 
și despre seniori, dacă am lua

în seamă numai datele statis
tice : anul trecut s-au clasat pe 
locul IV, deși competiția a avut 
loc la noi, iar acum pe locul II; 
la Ploiești, pe un traseu perfect 
plat, au realizat 2 h 19:48. in 
timp ce la Izmit, pe o șosea 
vălurită. au obținut 2 h 18:45. 
Dar ne-am îmbăta cu apă re
ce...

întrecerea s-a disputat pe șo
seaua Izmit — Yalova în con
diții de-a dreptul infernale. La

ora startului (8,30) termometre
le indicau 22 de grade, pentru 
ca la amiază, cînd a avut loc 
sosirea seniorilor, ele să indice 
32 de grade 1 Șoseaua, deși as
faltată. a cuprins porțiuni pes
te care se aruncase în ajun pie
triș. Urcușurile grele, briza mă
rii, foarte puternică și potrivni
că pe ultima parte a întrecerii,

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



DE LA LOTCA PESCĂREASCĂ
LA MARILE FESTIVALURI SPORTIVE

CAMPIONATE • COMPET

Județul Tulcea a dobîndit în anii socialismului realizări de 
seamă în toate domeniile vieții economico-sociale. Iubitori 
convinși ai mișcării în aer liber, tulcenii au obținut succese 
remarcabile și în sportul de masă, mai ales în ultima vreme, sub 

impulsul „Daciadei", care a reunit pe stadioane mii și mii de 
competitori. Despre această importantă activitate ne-a vorbit — în 
cadrul anchetei noastre — tovarășul Nicolae Sandu, secretar al 
Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele C.J.E.F.S. 
Tulcea.

— Am avut prilejul să 
asistăm la mai multe dumi
nici sportive organizate în 
municipiul Tulcea sub în
semnul „Daciadei" și desfă
șurate intr-un cadru sărbă
toresc. Se poate spune — 
judecind după amploarea și 
largul interes de care se 
bucură — că întrecerile „Da
ciadei" au adus un suflu 
nou in activitatea sportivă 
de pe întreg cuprinsul ju
dețului Tulcea.

— Fără îndoială, „Daciada", 
această prestigioasă manifestare 
polisportivă, a revitalizat în
treaga activitate spoitivă de 
masă și de performanță din 
județ. Ea a cuprins, intr-o con
cepție și într-un sistem unitar, 
original, toate formele specifice 
educației fizice, sportului. Prin 
intrarea în vigoare a regulamen

^t^e^Mta^n indepiinirea Programului 

de dezvoltarea mișcării noastre sportive

AZI, JUDEȚUL TULCEA
tului marii competiții naționale, 
mișcarea sportivă a județului 
Tulcea a primit un nou și va
loros instrument de lucru în 
realizarea, în cele mai bune 
condițiuni, a sarcinilor trasate 
de partid prin Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport. într-un 
cuvînt, „Daciada" ne-a oferit 
cadrul propice atragerii copiilor, 
tineretului, oamenilor muncii în 
practicarea sistematică și orga
nizată a • exerci (iilor fizice, a 
sportului și turismului. Putem 
spune că această competiție în
drăgită a avut darul să declan
șeze, să scoată din inerție toate 
potentele sportive ale județului, 
contribuind eficient la consoli
darea organizatorică și materială 
a asociațiilor sportive, la adu
cerea pe stadion a mii și mii 
de tineri și vîrstnici.

— V-am ruga să vă refe
riți la ritmul in care se 
realizează cerința ca tine
retul, oamenii muncii 
să dobindească deprinderea 
practicării sistematice a e- 
xercițiilor fizice și sportului.

— Aș dori să încep cu o pre
cizare : întrecerile organizate 
sub genericul „Daciadei" au pur
tat amprenta entuziasmului 
general, al unui interes crescînd 
In rîndul tuturor categoriilor de 
tineri, de oameni ai muncii.

CUVINTE DE LAUDĂ PENTRU 
PASIUNE SPORTIVĂ A FETELOR

Vălenii de Munte, orășelul 
unde a locuit și a lucrat mulți 
ani ilustrul om de știință Nico
lae Iorga. este cunoscut ca un 
loc de desfășurare a unor pres
tigioase manifestări culturale. 
Sîmbătă și duminică însă ora
șul a găzduit, pentru prima 
dată, un eveniment sportiv de 
amploare, „Festivalul sportului 
feminin prahovean", aflat la cea 
de a doua ediție (prima ediție, 
anul trecut, la Mirii). Au sosit 
cu acest prilej in localitate 
oaspete din Cimpina, Mizil, Plo
iești, Breaza, Urlați, Filipeștii 
de Pădure, Izvoarele, Făget, 
Măneciu ș.a. — aproape 250 — 
pentru a se întrece la nu mai 
puțin de 7 discipline. Organele 
locale, în frunte cu primarul 
Stelian Manolescu, un mare iu
bitor al sportului, au făcut tot 
ce se putea pentru ca această 
manifestare să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni. Un 
exemplu în această direcție es
te faptul că intr-o noapte a 
„. apărut un teren bituminizat 
de handbal în curtea Școlii ge
nerale nr. 3.

Timpul nefavorabil a frinat 
puțin elanul organizatorilor. 
Cînd coloana de sportivi, avind 
în frunte fanfara pionierilor din 
Breaza, a traversat orașul, ce
rul era înnourat și fulgera. Iar 
cînd s-a ajuns la punctul ter
minus — Casa de cultură — a 
început și ploaia. Concurentele, 
invitate în sala de festivități, 
n-au fost nicicum de acord cu 

Referitor la întrebare, n-a fost 
vorba numai de formarea unor 
deprinderi de mișcare prin sport 
ci, prin intermediul concursuri
lor organizate, s-a realizat și o 
selecție riguroasă, multi dintre 
tineri făcînd un prim pas către 
activitatea sportivă de perfor
manță. De subliniat că, în ca
drul unităților școlare, aproape 
că nu există elev care să nu 
fie cuprins intr-o activitate 
sportivă de masă. Răspunsul la 
această întrebare va fi com
plet dacă vom aminti și de 

noul ritm al activității noastre 
sportive specifice, din Deltă. 
Aici. „Daciada" a însemnat nu
meroase întreceri de caiac-ca- 
noe. de canotaj popular (cu 
bărci pescărești) ș.a- In pre
zent. avem organizate în Deltă 
8 centre de caiac-canoe. unități 
sportive dotate cu ambarcațiilc 

necesare. în sflrșit, orele de e- 
ducație fizică la școlile din Ju- 
riiovca. Sari chici, Crișan. Mila 
23 și Caraorman au fost profi
late pe practicarea caiacului si 
canoci, localitățile amintite fiind 
principalele pepiniere ale clu
burilor nautice din județ-

— Cum apreciat i partici
parea profesorilor de educa
ție fizică, a antrenorilor, a 
celorlalți tehnicieni și spe
cialiști Ia organizarea și des
fășurarea întrecerilor „Da
ciadei" î

— Realizările amintite sint, 
fără indoială. și urmarea con
tribuției de seamă a majorității 
profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor, tehnicienilor, pre
cum și a activului voluntar, ln- 
țelegind sarcina importantă de 
a cuprinde întreg tineretul în 
practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului, profesorii s-au ocupat 
nemijlocit de organizarea săptă- 
mînală a diferitelor concursuri 
și acțiuni sub genericul „Dacia
dei". Printre acești neobosiți 
propagandiști ai sportului se 
numără profesorii Iordana Jipa, 
Mirică Ciupercă, Mihai Trifa- 
nov, Cornel Varovici, Magda
lena Bibo, Mihai Nicolae (Tul
cea), Petre Mihailov (SI. Cer- 
cheză). Vasile Anichei (Jijia), 
Radu Crăciun (Turcoaia). Ion 
Marta (Chilia Veche), Stelian 

ideea amînării întrecerilor pe a 
doua zi, așa că festivalul a în
ceput și a continuat toată du- 
pă-amiaza de sîmbătă. numai 
pe ploaie. Unui teren de volei, 
cu zgură, de pildă, devenit un 
fel de baltă, i s-au făcut canale 
de scurgere a apei, a fost mă
turat și primul meci a început 
Ia ora fixată.

Vizitînd bazele orașului, am 
cunoscut pe cîteva dintre con
curente. Două perechi de ge
mene — Elena și Vasilica Dra- 
gomir, Elena și Maria Cervin- 
schi — fiice de miner, făceau 
parte din echipa de handbal 
„Minerul" Filipeștii de Pădure, 
formație antrenată de inginerul 
Gh. Bican ; la tenis de masă, 
o elevă din comuna Izvoarele 
— Filofteia Bencea, o strungă- 
riță din Cimpina — Antoaneta 
Mușat, o elevă din Ploiești — 
Mîndra Maria, iar la popice, 
Constanta Zamfir — telefonistă 
la Ploiești, Rodica Topală — 
lăcătuș la Cîmpina. Safta Cer- 
nat — merceolog la Vălenii de 
Munte. Marilena Pante — ope
rator chimist la Teleajen.

...Ploua mărunt, în anumite pe
rioade se întețea, dar concursul 
nu a contenit. Anastasia Po
pescu, tehnician la Dorobanțul 
Ploiești, lupta să obțină (și a 
reușit) locul I la aruncarea 
greutății. Pe terenurile de hand
bal, două prezențe care merită 
să fie consemnate : Filofteia 
Vasilescu, din Văleni, mamă a 
doi copii, și Valeria Luca, de 

Greceanu (Cerna) ș.a. Spre re
gretul nostru trebuie să notăm 
și o serie de profesori care des
fășoară o activitate sub posi
bilitățile lor: Maria Serghei 
(Șc. Generală nr. 6 Tulcea), 
Iancu Pelican (Ceamurlia de 
Sus). Stelică Rușa (Cataloi), 
Radu Podaru (Babadag) ș.a.

— Ce considerați că nu 
s-a realizat incă in județul 
dv. la nivelul cerințelor 
Programlui dezvoltării miș
cării sportive ?

— Analizînd cu exigență re
zultatele obținute, modul cum 
am reușit să transpunem în 
viață — și în domeniul spor
tului — sarcina privind trans
formarea cantității într-o nouă 
calitate, considerăm că nu am 
făcut încă totul la nivelul ce
rințelor de astăzi. în sportul de 
masă n-am reușit, spre exem
plu, să lărgim aria întrecerilor 

pe tot cuprinsul județului, li
nele așezări rurale au o acti
vitate sportivă sub nivelul ce
rințelor. Lor li se adaugă și u- 
nele întreprinderi. Părerea noas-

• La startul ediției de 
lamă a „Daciadei* * — 35 ooo 
de competitori • In șco
lile din Jurilovca, Sarichioi, 
Crișan, Mila 23. Caraorman 
— clase cu profil de caiac- 
canoe • Crosurile de pri
măvară — o adevărată săr
bătoare a sportului de ma
să. cu 65 000 de tineri și 
vîrstnici pe linia starturi
lor • Peste 2# MM de elevi 
cu normele complexului 
polisportiv „Sport și sănă
tate*  • Rezultatele bune 
obținute In activitatea spor
tivă de masă Iși au izvo
rul in munca de calitate, 
colectivă, a factorilor cu 
atribuții In sport.

tră este că putem ajunge la un 
procent superior chiar în a- 
cest an.

— V-am propune. în în
cheiere. să vă referiți la fe
lul cum se materializează 
conlucrarea factorilor eu 
răspunderi și atribuții in 
realizarea sarcinilor „Dacia
dei”.

— Rezultatele bur.e obținute 
pină in prezent iși au izvorul 
in munca colectivă a celor care 
au primit sarcina să se o- 
cupe de activitatea de educație 
fizică și sport Fiecare organ cu 
atribuții are sarcini precise, re
ieșite din planul de dezvoltare 
a mișcării sportive a județului 
și calendarul sportiv al „Dacia
dei". Apreciem, așadar, că e- 
xistă o bună colaborare intre 
factorii cu atribuții în domeniul 
sportului, colaborare realizată 
sub permanenta îndrumare a 
Comitetului județean de partid, 
a organelor și organizațiilor de 
partid locale. Această conlu
crare rodnică, sîntem încredin
țați. va imprima în viitor un 
ritm tot mai ridicat întregii ac
tivități de educație fizică și 

sport din județul Tulcea.

Vasile TOFAN

FRUMOASA I 
DIN PRAHOVA | 
34 de ani, din Ploiești — care . 
au fost și cele mai bune jucă- I 
toare din echipele lor. La Casa | 
de cultură, doi ochi verzi lăcri
mau între două codițe blonde: I 
pioniera Sorina Gurgu, din Cep- | 
tura, pierduse o partidă de 
șah... I

A doua zi ploaia a încetat, a I 
apărut soarele și totul s-a des- • 
fășurat — și s-a terminat — ■ 
intr-o atmosferă sărbătorească. | 
Spre satisfacția gazdelor, finala . 
la handbal intre Orizontul Vă- I 
lenii de Munte și Palatul Cui- | 
turii Ploiești, foarte dispu
tată, s-a terminat în favoarea I 
primei echipe (14—13), antrena- I 
tă de profesorul... de geografie 
Ion Gorun. Amintind, nu se I 
poate altfel, de sprijinul efectiv I 
dat de doi oameni cu părul al- • 
bit — A. Răducu și P. Tudoran, ■ 
din comisiile județene de volei I 
și popice — să notăm și cîști- I 
gătorii locului I la diferite pro
be: Veronica Lefter (elevă. Mi- I 
zii) — tenis de masă ; Anasta- | 
sia Popescu (tehnician. Doro
banțul Ploiești) — aruncarea I 
greutății ; Aurelia Prună (ele- I 
vă. Ploiești) — tenis de cîmp ; 1 
Flori Stănculescu (laborantă,-Te- ■ 
leajen) — popice ; Rodica Enes- I 
cu (elevă, Cîmpina) — șah; Da- 1 
niela Anghel (elevă. Ploiești) 
— 100 m ; Daniela Cîmpeanu I 
(elevă, Cîmpina) — 400 m ; Ori- I 
zontul (Vălenii de Munte) — ■ 

handbal ; Liceul de mecanică _ 
(Cîmpina) — volei. S

Modesto FERRARIN1 J
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FINALELE TETRATLONU- 
LU1 ȘCOLAR

Cel mai bun rezultat 
la școli generale, categ. 
10—14 ani : Vasilica loniță, 

din Herești — Ilfov
Stadionul „23 August" din 

Focșani a găzduit finala pe țară 
a concursului republican de te- 
tratlon — școli generale — pen
tru categoria 10—14 ani, din 
cadrul competiției naționale 
„Daciada". După disputarea ce
lor 4 probe — 60 m plat, 800 m 
plat, săritura în lungime și a- 
runcarea mingii de oină — cla
samentele au consemnat rezul
tatul foarte bun obținut de ele
va Vasilica loniță (deci tot fe
tele sînt mai tari la atletism), 
de la Școala generală din He
rești—Ilfov (prof. Valentin Zam- 
f ir eseu). Ea a obținut cel mai 
mare punctaj la probele indivi
duale, succes care i-a adus și 
„Cupa Federației române de 
atletism".

Rezultate individuale — fete :
1. Vasilica loniță — 313 puncte,
2. Daniela Ludvig (Șc. gl. 4 
Baia Mare) 272 p, 3. Corina Ze- 
ruvea (Șc. gl. 1 Codlea-Bra- 
șov) 272 p ; băieți : L Cătălin 
Guiman (Șc. gl. 3 Suceava) 300 
P, 2. Radu Spiridon (Șc. gl. 7 
Botoșani) 287 p, 3. Gigi Hauri- 
liuc (Șc. gl. 7 Botoșani) 282 p ; 
echipe : — fete : 1. Șc. gl. He
rești — Ilfov 1270 p, 2. Șc. gl. 
4 Baia Mare 1265 p, 3. Șc. gl. 
1 Codlea — Brașov 1243 p ; 
băieți : L Șc. gl. „Octav Băn- 
cilă" Botoșani 1314 p, 2. Șc. 
gl. 22 Timișoara 1 216 p, 3. Șc. 
gl. 25 Brăila 1123 p.

Viorel MANOLIU, coresp.

METALUL ROMAN, CAR- 
PAJI SINAIA, JIUL PETRILA 
Șl TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC AU PRO
MOVAT IN DIVIZIA A LA 

POPICE
MANGALIA, 14 (prin tele

fon). Campionatul republican 
de calificare s-a încheiat vineri 
seara la arena Neptun din lo
calitate cu victoria echipelor 
masculine Metalul Roman (an
trenor — Gh. Șelaru), Carpați

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AST.ĂZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETELOR

LA ATRACTIVA

tragere excepthdnalAPRONOEXPRES
de mîine, DUMINICA 16 IULIE 
1978, care va avea loc la Casa de 
cultură a Sectorului 2, din str. 
M. Eminescu, la ora 17. Panoul 
cu rezultatele tragerii va fi te
levizat în cursul serii.

★
Numai astăzi mai puteți de

pune buletine pentru concursul 
PRONOSPORT din 16 iulie. 

I
 ASIGURĂRILE DE ACCIDENTE — !

INSTRUMENTE UTILE DE PREVEDERE I

Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor intere- i 
sați că pot contracta asigurarea de accidente — Ic alegere — într-irna i 
din cele 4 variante, fiecare dii acestea prezentind caracteristici diferite, ] 
astfel : ,

• Asigurarea de accidente cu sume asigurate fixe, totale, de 15.000 i 
de lei. Ic care primele de plată pe o durată de 3 luni sau de 6 '
luni sînt, de regulă, de 12 lei sau de 15 lei, în funcție de profe- , 
sia persoanei care se asigură și de felul întreprinderii in care Iu- i 
crează. 1

• Asigurarea de accidente cu sume asigurate convenite, la care 
primele de plată sînt, în funcție de aceleași criterii, de regulă, între , 
1.60 lei și 4 lei pe an, pentru fiecare 1.000 de lei sumă asigurata și i 
se pot achita și în rate.

• Asigurarea familială de accidente, care cuprinde soții, precum și , 
copiii, indiferent de numărul lor, în vîrstâ de la 5 ani la 16 ani, la i 
sume asigurate totale de 15.000 de lei pentru fiecare persoană.

Prima de plată, pe © durată de 3 luni, este de 25 lei, pentru toate , 
persoanele cupritse in asigurare. 1

Toate aceste asigurări de accidente oferă și avantajul cuprinderii în i 
asigurare și a bunurilor casnice și gospodărești, pentru o sumă asi
gurată de 5.000 de lei de fiecare poliță, fără vreo plată de primă J 
suplimentară. (

• Asigurarea de accidente „Turist", la care prima de plată este < 
de 15 lei pe o perioadă de o lună, acoperă, pentru sume asigurate ' 
totale de pînâ la 40.000 de lei, cazurile de accidente ale asiguratului» , 
iar pentru o sumă de 20.000 de lei, pagubele la bunurile casnice i 
și gospodărești ale acestuia. i

La toate felurile de asigurări de accidente, în cazurile de invalidi- . ( 
tate permanentă parțială, suma cuvenită în raport cu gradul de inva- i 
liditate stabilit se plătește majorată cu 25%.

Pentru încheierea asigurărilor, cei interesați se pot adresa response- i 
bililor cu asigurările din organizațiile socialiste, agenților și inspectori- 1 
lor de asigurare, cooperativelor de credit, cooperativelor de consum ] 
sau, direct, oricărei unități ADAS.
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Sinaia (Alex. Sasu), Jiul Pe- 
trila (prof. V. Pișcoi) și Tehno- 
utilaj Odorheiu Secuiesc (A. 
Rosza), care au reușit să pro
moveze în cele două serii geo
grafice ale Diviziei A la popi
ce. Iată clasamentele finale:

SUD — 1. Metalul Roman 
9874 pd (11 puncte), 2. Carpați 
Sinaia 9835 (11), 3. C.F.R. Con
stanța 9651 (6), 4. Hidromeca
nica Brașov 9553 (5), 5. Olim
pia Iași 9464 (5), 6. Foresta Pi
tești 9465 (4); NORD — 1. Jiul 
Petrila 9811 (11), 2. Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiesc 9720 (9),
3. Fulgerul B. Mare 9712 (9), 4. 
Fabrica de zahăr Tg. Mureș 
9611 (7), 5. Chimia Arad 9507 
(3), 6. Tricotextil Sighetu Mar- 
mației 9430 (3).

ETAPA A DOUA
IN „CUPA F.R. BOX'*

Competiția pugilistică pe echi
pe reprezentative de județ (ju
niori) și-a încheiat prima etapă 
(cu excepția a două meciuri res
tante). In ciuda altor patru par
tide încheiate cu scor de forfait 
(36—0) — inexplicabile fiind mai 
ales absențele tinerilor boxeri din 
județele Timiș, Hunedoara, Sibiu
— considerăm că această între
cere pe echipe, aflată la prima 
sa ediție. își îndeplinește rolul 
de etalon pentru verificarea va
lorii unei întregi generații de ti
neri pugiliști, precum și rolul 
propagandistic în favoarea aces
tui sport pe toate meleagurile ță
rii. Fără a mai adăuga faptul că, 
în acest fel, juniorii, cei mai buni 
din fiecare județ, găsesc prilejul 
unei activități competiționale mai 
intense, fără pauze prea mari.

Pentru etapa a doua a „Cupei 
F.R. Box“ — cu turul programat 
la 15 iulie, iar returul la 22 iulie
— s-au calificat perechile : Mara
mureș — Argeș, Bihor — Galați, 
Brăila — Olt, Iași — Alba și 
Neamț — Dolj. Reprezentativa 
Clujului așteaptă învingătoarea 
din meciul Caraș-Severin — Pra
hova. iar cea din Teleorman pe 
cîștigătoarea partidei Tulcea — 
Municipiul București. Direct în 
turul doi s-a calificat perechea 
Constanța — Arad.

• în cadrul celor 3 gale de se
lecție de la Mediaș — la care au 
participat 38 de boxeri (destul de 
puțini în raport cu „producția* 4 
pe care ar trebui s-o aibă nume
roasele secții din județele invita
te !) — s-au distins, în cursul
unor partide de bună factură teh
nică, următorii tineri (19—20 de 
ani) : semimuscă — Constantin 
Titoiu (IP A Sibiu) ; cocoș — Emil
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 14 
IULIE 1978 ; extragerea I : 85 
« 69 58 51 14 34 36 40 ; ex
tragerea a Il-a : 55 17 20 61 84 
57 11 15 66. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.193.470 lei din 
care 500.000 lei report la cate
goria L
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CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 9 IULIE 1978. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — AU
TOTURISM DACIA 1300 ; cat. 
2:9 variante 25% a 6.990 lei ; 
cat. 3 • 19,50 a 3.226 lei ; cat. 
4 : 63,75 a 987 lei ; cat. 5 : 
263,00 a 200 lei ; cat. 6 : 1.857,00 
a 100 lei- REPORT CATEGO
RIA 1 : 94.173 lei. Autoturis
mul Dacia 1300 de la catego
ria 1 jucat 25% a revenit par
ticipantului ION MITULESCU 
din CIMPULUNG, Jud. ARGEȘ.
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autogărîi Grivița Roșie (Șos. Chi
tită) la ora 16,31 — la fiecare 
minut cîte o mașină. Sosirea pri
mului echipaj, la București, are 
loc mîine (tot la autogară) la ora 
9.27. Deci, automobiliștii vor sta 
la volan circa 15 ore (mergînd și 
în cursul nopții) cu o întrerupere 
de două ore (neutralizare) la 
Curmătura Stezii, între 1,14 —
3,14 (dimineața zilei de duminică).

Festivitatea de premiere a cîș- 
tigătorilor „Raliului Unirea Tri
color44 are loc mîine, duminică, 
pe platforma autogării Grivița 
Roșie, la ora 12,45.

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE LA PROBE 

COMBINATE
Pe Stadionul Republicii au loc, 

astăzi și mîine, întrecerile cam
pionatelor republicane de atle
tism la probe combinate, la pen
tatlon feminin și la decatlon, 
ambele de seniori. Astăzi 
dimineață, de la ora 9 la 13, au 
loc primele 5 probe ale decatlo
nului (100 m. lungime, greutate, 
înălțime și 400 m), care continuă 
mîine, de la ora 9 (110 mg, disc, 
prăjină, suliță și 1500 m). Tot
azi și mîine are loc și pentatlonul 
(100 mg, înălțime, greutate, lun
gime, 800 m).

Pentru acordarea titlurilor de 
campioni naționali se cer reali
zate de către cîștigători 7400 p la 
decatlon și 4000 p la pentatlon.

TURNEUL DE ȘAH 
„MEMORIALUL 
SADOVEANU*

La sSrșitul sezonului competi- 
țional trecut am solicitat antre
norilor echipelor divizionare A 
și de juniori să-și spună părerea 
despre cea mai importantă com
petiție rezervată tinerilor jucăto
ri, să ofere sugestii privind îm
bunătățirea continuă a acestui 
campionat desfășurat simultan cu 
cel al primului eșalon. Dintre an
trenorii de „A“ nu ne-au răs
puns de cit... C!? Ceilalți probabil 
că n-aveau ee să răspundă, din 
moment CE NU AU ASISTAT 
DECÎT RAREORI LA MECIURILE 
DIVIZIEI DE JUNIORI. Unii chiar 
deloc !

iată, așadar, citeva opinii des
pre campionatul care are ca 
principal scop PREGĂTIREA 
UNOR JUCĂTORI DE VALOARE 
pentru a fi promovați pe prima 
scenă a fotbalului nostru :

„Anul acesta, echipa a fugit 
după titlu, neglijîndu-se pregăti
rea individualizată. Nu s-a ciști
gat nici titlul, nu s-a Lansat nici 
un jucător. Șanse are, totuși, FI. 
Verigeanu* (D. Nicolae—Nicușor 
— S.C. Bacău).

„Pentru juniorii de 14—16 ani 
este necesară o competiție repu
blicană puternică, în care jucă
torii să învețe totul. La Divizia 
de juniori trebuie să se pună 
accentul doar pe finisarea unor 
procedee și pe lansarea spre „A" 
a tinerilor. Or, noi, la divizie, ne 
ocupăm mai mult de... inițierea 
lor“ (L. Ianovsehi — F.C. Argeș).

„Consider că este inadmisibil ca 
unui tînăr de 16 sau 17 ani de 
la Feleacu, de exemplu, deosebit 
de înzestrat, să nu i se ofere 
șansa să joace la un club puter
nic, în cea mai bună competiție

Timp de aproape 2 săptămini. 
Sala sporturilor din Iași a găz
duit tradiționalul turneu interna
țional de șah „Memorialul - Mihail 
Sadoveanu44. La actuala ediție, a 
3-a, concursul s-a desfășurat sub 
forma unui „open44, sistem elve
țian, pe distanța a 11 runde.

La capătul unei întreceri ani
mate și foarte echilibrate, pe 
primele două locuri s-au situat 
I. Hausner (Cehoslovacia) și L. 
Eperessi (Ungaria) cu cîte 7% 
puncte. Eu au avut un punctaj 
al coeficienților Bucholtz egal, 
fiind declarați ambii Învingători.

în continuare s-au clasat : XV. 
Vaisman, 4. Gh. Gavrilă II, 5L C. 
Spulber 7 p, 6. O. Pușc^su, "• A. 
Kertesz, 8. B. Istm an (U.R.S.S.), 
9. D. Furman, 10. V. Nicol aide, 11. 
D. Bondoc, 12. Fl. Isachievid, IX 
M. Dominte cu cîte 6- 3 p. Au 
participat 34 de concurenți. Nico- 
laide, Isachicvici și Dominte au 
îndeplinit o notă de maestru.

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII

LA AEROMODELE 
RADIO-COMANDATE

Pe aerodromul sportiv de la 
Dezmir s-au desfășurat întrecerile 
Campionatului republican de ae- 
romodele pilotate prin radio. La 
start s-au reunit peste 60 de spor
tivi din 9 județe, cu aparate de o 
ridicată ținută tehnică, multe 
dintre ele adevărate bijuterii, în 
care au fost încorporate mii de 
ore de muncă, multă fantezie și 
largi cunoștințe de aerodinamică. 
După seriile de lansări prevăzute 
de regulament, titlurile de cam
pioni au fost cîștigate după cum 
urmează : clasa A.B.C. — Con
stantin Apăvăloaie (Aripile Bra
șov) ; motoplanoare radio~co- 
mandate — Anton Nagy (Plastica 
Oradea) ; planoare de pantă — 
Bucur Buta (Casa tehnicii Bra
șov). Pe echipe, primele locuri 
au revenit reprezentativelor A- 
ripile Brașov (clasa A.B.C. și 
pantă) și Plastica Oradea (mo
toplanoare). O mențiune specială 
se cuvine sportivului .Constantin 
Apăvăloaie pentru pilotajul Ire
proșabil efectuat. Aeroclubul 
„Someșul44 din Cluj-Napoea. gaz
da competiției, a fost la înălți
mea sarcinii încredințate.

Repu- 
! la ora 
sale de 
mate, 
âutoga-

Chitl- 
trt in

CICLISM. Velodromul Di
namo, de la ora 16 : campio
natele naționale de juniori, 
proba prin adlțiune de punc
te.

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 18 : Iugoslavia — Gre
cia, România — Bulgaria, 
jocuri în cadrul Balcaniadei 
de juniori.

■ ALERGĂRI DISPUTATE,
a unor loarea sa de vîrf) și... Verbina,
izită44, dar victoria realizată de aceasta
după- în ultima cursă a zilei este în
nivel totală contradicție cu evoluțiile,

rgările mai mult decît modeste, avute în
atisfa- reuniunile precedente. Dealtfel,
h- pre- noi am arătat, la timpul potrivit,
aspect că iapa este mai bună decît arată
kfirmă și că lăsată să fugă ar marca va-
a re- lori mult superioare celor înre-

că 6 gistrate pînă în prezent, ceea ce
kt ne- s-a și întîmplat joi după-amiază.
[e se- Vrem să credem că asemenea ,,fe-
nțiuni nomene44 nu pot trece neobser-
Iplăcut vate și că cei în drept le vor da
Im cît interpretarea cuvenită. Așteptăm.
I felul 
lorghe Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
|t vie- Retuș (G. Soltan) rec. 1:43.7, 2.
primul Vameș, 3. Silviana. Simplu 2, or-
I adu- dinea 8, ordinea triplă 70. Cursa 
Lnescu a Il-a: 1. Selenar (V. Gheorghe) 
[carie- rec. 1:37,5, 2. Jitaru. Simplu 2, 
[a va- ordinea 6, event 14. Cursa a Iil-a;

PENTRU UNI! 
BAREM, 

PENTRU ALJII 
NU?

Introducerea haremu
rilor pentru acordarea 
titlului de campion, la 
unele sporturi indivi
duale. a avut desigur o 
rațiune. S-a urmărit în 
primul rind, stimularea 
sportivilor pe drumul 
spre performante de o 
cit mai bună valoare, cît 
mai apropiate de cerin
țele internaționale.

F. R. Natație a sub
scris încă de anul trecut 
la această idee, pretin- 
zînd campionilor care 
urmează să îmbrace tri
coul tricolor performante 
competitive pe plan in
ternațional. Pînă aici — 
totul in regulă. Iată insă 
că recentele întreceri ale 
celor mai buni înotători 
ai tării. Ia finele cărora 
au fost atribuite doar 11 
tricouri (in 29 de probe!), 
au scos ia iveală si unele 
inadvertențe in stabilirea 
acestor haremuri. Fi
rește. nu vom pleda pen
tru micșorarea exigenței, 
dorind ca înotul româ
nesc. in ansamblu, să se 
ridice la valoarea altor 
discipline sportive prac
ticate in țara noastră.

I
I
I
I
I
I
I
I

Dar vom susține o nive
lare cit mai puțin subiec
tivă intre timpii pretinși 
campionilor noștri. De ce 
acest lucru ?

In sprijinul tezei noas
tre am luat numai două 
exemple, sugestive, deoa
rece ele ne-au fost ofe
rite chiar de două din
tre cele mai bune Îno
tătoare ale tării. Irinel 
Pănulescu cu 4:33,63 la 
400 m liber, timp cu care 
abia te clasezi printre 
primele 60 de performere 
ale lumii intr-un sezon, 
a primit tricoul de cam
pioană ; în schimb, lui 
Carmen Bunaciu, care a 
înotat 100 m spate în 
65.82 (timp pe care l-au 
realizat anul acesta abia 
vreo 15 sportive în în
treaga lume) titlul îi este 
refuzat. Comparația este 
cît se poate de clară si 
ar trebui să ne scutească 
de alte comentarii.

Am mai avea totuși o 
remarcă. La proba de 
100 m spate bărbați, ba
remul stabilit si anunțat 
din timp a fost de 61.0. 
Adrian Horvat a ciștigat 
cursa în 61.2. Au mai fost 
și alti sportivi care au 
ratat titlul pentru una 
sau două zecimi de se
cundă. Totuși, la inter
venția antrenorilor, ju
riul de concurs a consta
tat că... baremul a fost 
greșit calculat si i-a a- 
cordat in cele din urmă 
titlul lui Horvat ! De 
data aceasta fără nici un 
comentariu...

Adrion VASILIU

I 
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DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 9 : campiona
tele naționale de seniori la 
probe combinate.

AUTOMOBILISM. Autoga
ra Grivița Roșie, de la ora 
9,20 : sosirea în „Raliul Uni
rea Tricolor44.

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 11 : Bulgaria — Turcia, 
România — Iugoslavia, me
ciuri în cadrul Balcaniadei 
de juniori.

VALORI SUPERIOARE
1. Fiesta (D. Stan) rec. 1:27,4, 2. 
Anicuța, 3. Ruja. Simplu 8, ordi
nea 21, event 15, ordinea triplă 
187. Cursa a lV-a: 1. Silistraru 
(M. Ștefănescu), rec. 1:28,2, 2.
Harțag. Simplu 2,50, ordinea 25, 
event 21, triplu cîștigător 102. 
Cursa a V-a : 1. Rujnița (Gh. 
Soltan) rec. 1:31.0, 2. Organist, 3. 
Suvana. Simplu 1,50 ordinea 6, 
event C, ordinea triplă 119. Cursa 
a Vl-a : 1. Anicuța (V. Moise) 
rec. 1:27,3, 2. Ruja. Simplu 3, or
dinea 16, event 7, triplu cîștigător 
80. Cursa a Vil-a : 1. Sirius (M. 
ștefănescu) rec. 1:25,2, 2. Fapta. 
3. Epilog. Simplu 3, ordinea 21, 
event 21, ordinea triplă 370. Cursa 
a VIII-a : 1. Verbina (V. Gheor
ghe) rec. 1:35,0. 2. Curat. Simplu 
închis, ordinea 259, event 53, triplu 
cîștigător 376.

Gh. ALEXAN3RLSCU

I F.C. ARGEȘ
I LA RElNTÎLNIREA

CU AMINTIRILE 
(FRUMOASE) DIN 

„CUPA U.E.F.A.“
Spre deosebire de invitata 

noastră de ieri (Universitatea 
Craiova), F. C. Argeș — a treia 
reprezentantă a fotbalului ro
mânesc în cupele europene — 
a avut un final de sezon fră
mântat, agitat. Nici în săptă- 
mînile dintre cele două sta
giuni competitionale nu s-a aș
ternut o liniște deplină, singura 
capabilă să regenereze mora
lul în vederea noului campio
nat. Vă amintiți — sint de a- 
tunci doar citeva săptămini — 
că argeșenii au pierdut la li
mită, printr-un penalty, intil- 
nirea de la Oradea — și odată 
cu ea — și orice șansă la titlu. 
Apoi, in semifinalele Cupei, a- 
linii.nd o echipă ce semăna mal 
mult cu una de juniori — si 
din motive obiective, de ordin 
medical, dar și din alte cauze 
tinind de un greșit mod de 
a înțelege cum trebuie apărate 
culorile clubului — ..alb-viole- 
lii“ au fost in trecu ți de Olim
pia Satu Mare. Două mari de
cepții înregistrate pe parcursul 
unei săptămini lasă ceva urme-, 
Apoi, in zilele dintre o ediție 
si alta a campionatului, piteș- 
tenii l-au pierdut pe unul din
tre oamenii de bază ai condu
cerii lor tehnice : după aproape 
oct ani petrecuti pe bar.ca lui 
F. C. Argeș. Tănase Dima. co
laboratorul prețios al Iui Flo
rin Ilalagian. a plecat la Di
namo București. Am constatat, 
in orele petrecute la Poiana 
Brașov, unde argeșenii se află 
împreună cu celelalte trei e- 
chipe din cupele europene, că 
plecarea acestui tehnician pri
ceput si plin de energie era 
resimțită puternic, de la antre
norul principal la iuniorul pro
movat cu citeva zile înainte in 
lotul prim.

Vicecampioana țării trebuie, 
tinind cont dc cele de mai sus, 
să realizeze, diu mers, o re-

| în căutarea ,,schimbului de miine"

| COMODITATEA NAȘTE MEDIOCRITATEA... 
| ÎN MUNCA DEPUSĂ CU JUNIORII
I 
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] MÎINE, RETURUL
I Mîine, pe 16 stadioane din țară 
■ echipele angajate în întrecerea I pentru promovare în Divizia C 

vor susține partidele retur, deci
sive în stabilirea formațiilor care, 
în sezonul oficial de toamnă, își

Ivor cîștiga dreptul de a activa 
în eșalonul nr. 3 al fotbalului 
nostru. Iată programul complet 
al jocurilor care se vor disputa

I mîine, cu începere de la ora 11.
Victoria Ineu — C.F.R, Caran

sebeș (în tur 1—2) ; Răsăritul 
Caracal — Gloria Berevoiești 

1(1—1) ; Danubiana Roman — Vic
toria Bacău (0—0) ; Minerul Bor- 
șa — Tricolorul Beiuș (0—0) ; 
Minerul Turț — Silvicultorul Mă-

rotbaliflii din Pitești. in pregătiri la Poiana Brașov. In finalul an
trenamentului. un exercițiu de relaxare este binevenit...

Foto : Dragoș NEAGU

facere morală, de unitate su
fletească — elemente care au 
suferit deteriorări exprimate in 
eșecurile de care aminteam. 
Este obiectivul nr. 1. Mai de
parte. se cuvine soluționată pro
blema completării conducerii 
tehnice : recunoaștem că un 
succesor pe măsura lui Tănasc 
Dima nu va fi ușor de găsit. 
Dar el trebuie găsit ! Altfel, 
procesul de instruire suferă. 
Pentru moment, s-a apelat la 
vechiul și statornicul șlefuitor 
al talentelor piteștene. Lcoate 
Ianovsehi. Dar. după cum gre
șit ar fi ca el să fie solicitat 
la Centrul național al juniori
lor (cum am auzit), adică să 
fie luat de acolo de unde a 
înregistrat atitea succese, de 
la munca practică, tot asa de 
greșit ar fi să Ce răpit unei, 
activități fructuoase chiar de 
clubul său. Problema nr. 3 se 
numește -refacerea jucătorilor 
accidentați”. Situație dificilă «ti 
aici : Stancu nu se reface de 
pe urma unei grave accidentări 
din Cnalul turului, iar Roșu, 
recent operat de menise, va 
reveni după o mai lungă bu
cată de vreme in antrenament. 
Două absente imDortante pen
tru formația dc bază a piteș- 
tenilor.

Fată de lotul care s încheiat 
sezonul de primăvară, F. C. Ar
geș utilizează acum, în mare 
majoritate, aceiași jucători. S-a 

pentru virsta sa- (T. Itineanțu — 
Politehnica Timișoara).

„La noi s-a pornit greșit de Ia 
început, făcindu-se o selecție ne- 
eorespunzăoare. Efortul antrenori
lor, dacă poate fi numit așa, s-a 
redus la a aduna 20 de juniori 
cu care să se prezinte in compe
tiție- (N Proca — C.S. Tîrgo- 
viște).

„Din lotul actual nici acum, nici 
la anul, nici peste doi ani nu se 
întrevede vreo promovare. N-au 
putut să fie aduși la Politehnica 
cei mai buni juniori din județ. 
Toți cer de la noi, nimeni na 
vrea să ne dea nimic- (L. Antohi 
— Politehnica Iași).

^ftajorâatea cluburilor continuă 
să acorde o atenție minimă echi
pelor de juniori. Și dezinteresul 
pornește chiar de la modul cum 
sint programate meciurile. La 
Ploiești s-a jucat pe stadionul Pe
trolul. în alte orașe, și îndeosebi 
la București, pe unde s-a putut-, 
(M. Mocanu — F.C. Petrolul).

„Condițiile precare in care se 
desfășoară procesul de instruire a 
juniorilor — aceasta este marea 
noastră problemă- (S. Stănescu — 
Univ. Craiova).

„Consider campionatul ea nn 
mijloc eficace de depistare, creș
tere și selecționare a jucătorilor 
pentru prima echipă. Torul e să 
se muncească serios*  (FL Haia- 
gian — F.C. Argeș).

Ne oprim aid... Pentru a trage 
numai trei concluzii, iată-le :

L anul acesta echipa a fugit 
după titlu...

Z. efortul antrenorilor s-a redus 
la a aduna 28 de jucători cu care 
să se prezinte în competiție...

X totul e să se muncească se
rios...

BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C
ieru (0—4) ; Unirea Săveni — 
A vin tul Gălănești (1—3) ; Măgura 
Codlea — I.C.I.M. Cîmpina (0—0) ; 
Energia Vulturii — Carpați Ne- 
hoiu (0—2) ; Construcții Sibiu — 
Viitorul I.C.M.A. Cluj-Napoca 
(1—3) ; Voința Constanța — Ra
pid Fetești (0—2) ; Vîscoza Bucu
rești — Electrica Titu (l-4-!) — 
se dispută pe terenul din Popești 
Leordeni ; Dunărea Calafat — Di
namo Alexandria (0—3); Recolta 
Ruginoasa — Metalosport Galați 
(1—5) ; Bistrița Băbeni — Parin- 
gul Novaci (2—1) ; Sticla Tirnă- 
veni — Mureșul Toplița (0—1) ; 
I.C.R.A.L. Timișoara — Aurul 
Certej (0—0).

renunțat ia Votculeț și Ancuta. 
care vor juca la echipe din ju
deț. Au fost incluși Radu III 
(venit de la Muscelul Cîmpu- 
lung). Moiceanu (de Ia Dacia 
Pitești) și juniorul Ionașcu. în 
totalitatea lui. efectivul pites- 
tcnilor este acesta : Sneriatu, 
Cristian (portari). M. Zamfir, 
Stancu. C. Olteanu, Cirstea, 
lvan. Ionașcu, Moiseseu (fun
dași) : Iovănescu. Chivescu.
Toma. Iatan. Bărbulcscu (mi!- 
locași). D. Nicolae. Radu II. 
Dobrin. Moiccanu, Radu III. 
Roșu. Turcu (atacanți). Grup 
dominat de tinerii fotbaliști 
proveniți din prolifica școală 
pitește ană condusă de L. Ia- 
novschi și promovați cu con
secvență de tinăra (și ea) con
ducere tehnică din ultimii ani. 
Halagian — Dima. Grup cu 
-decanul” de vîrstă si de va
loare sportivă in frunte : cu Do
brin. care promite (alături de 
colegul său de generație, e- 
xemnlu de dăruire pentru e- 
chipă. căpitanul ei. Ivan) un 
sezon frumos. Vechii jucători 
din Trivale — ca și mai tine
rii lor coechipieri — trebuie 
să-și amintească dc sezoanele 
in care F. C. Argeș conta ca 
protesonistă a ..Cupei U.E F.A “ 
și să onoreze cum se cuvine 
reîntilnirea cu o comnetitie 
care a adus frumoase galoane 
in palmaresul clubului.

Eftimie IONESCU

Fuga după puncte, după un !oe 
mai sus in clasament (in de
trimentul preocupării pentru for
marea, la parametrii superiori, a 
tinerilor jucători) și efectuarea 
unei selecții La întîmplare (și nu 
este căzu» numai al lui C.S. Tîr- 
goviște) au fost generate de a 
treia concluzie. cauza tuturor 
cauzelor.

TOTUL E SA SE MUNCEASCĂ 
SERIOS. Este condiția sine qua 
non. Și să se muncească serios 
mai ales ACUM, intre campiona
te. Pentru că acum se pun baze
le noilor loturi, tn aceste zile, cei 
îs antrenori ai divizionarelor de 
juniori ar trebui să străbată în 
lung și-n lat județul, să urmă
rească zeci, sute de tineri, să le 
cântărească — in balanța severi
tății maxime — calitățile pentru 
a se opri la cei mai Înzestrați 
dintre ei. Acum este pentru acești 
antrenori perioada cea mai grea. 
Or — din cite cunoaștem, din 
ceea ce ne-au oferit concret pri
mele două ediții ale campionatu
lui — tocmai in aceste săptămini 
eei mai mulți dintre antrenorii 
divizionarelor de juniori se află 
plecați in concedii sau, dacă nu, 
stau și... așteaptă să vină și să le 
bată in poarta stadionului un 
alt Dorel Zamfir, un alt Geolgău, 
un alt Coraș, un alt Cernescu. 
Și dacă se poate, chiar GATA 
FORMAȚI... Rostul acestor rîn- 
duri ? De a le atrage atenția că 
din comoditate nu s-a născut de
cît mediocritate. Și că pînă la 
începerea noului campionat n-a 
mai rămas decît o lună !

Laurențiu DUMITRESCU

în cazul cînd, după cele două 
manșe, există egalitate deplină, 
meciul se va prelungi cu două 
reprize a cîte. 15. minute fiecare. 
Dacă egalitatea persistă se vor 
executa lovituri de la 11 m.
• DUPĂ PRIMA MANȘA A BA

RAJ ULUI PENTRU DIVIZIA C, 
Comisia de disciplină a dictat 
următoarele sancțiuni : David
(C.F.R. Caransebeș), 6 etape sus
pendare, pentru lovirea adversa
rului fără balon, Acojocăriței (U- 
nirea Săveni), 4 etape pentru a- 
menințarea arbitrului, Voicu (Di
namo Alexandria) și Rămoiu 
(Dunărea Calafat) 3 și, respectiv, 
4 etape pentru lovire reciprocă*



Ieri, In cuplajul handbalistic de la sala Fioreasca

ECHIPELE BUCUREȘTIULUI - VICTORIOASE
După două zile de pauză — 

timp în care echipele oaspete 
au evoluat la Ploiești — vineri 
după-amiază sala Fioreasca din 
Capitală i-a primit din nou pe 
iubitorii handbalului. Cei pre- 
zenți în tribune au asistat la 
evoluțiile selecționatelor de se
nioare și seniori ale Bucu- 
reștiului. care au avut ca ad
versare echipele similare ale 
Berlinului Occidental.

Echipa de senioare a Bucu
reștiului, care se distanțase la 
8 goluri în prima repriză, a ce
dat treptat din avantaj spre 
sfîrșitul partidei, aceasta și pe 
fondul unei evoluții mai bune 
a handbalistelor din Berlinul

De marți, la Baguio-City (Filipine)

MECIUL KARPOV - KORCINOI
PENTRU TITLUL MONDIAL LA ȘAH

In localitatea balneară filipi- 
neză Baguio-City (aproximativ 
250 km de Manila) începe, marți, 
meciul de șah între deținăto
rul titlului mondial, Anatoli 
Karpov, și șalangerul său ofi
cial, Viktor Korcinoi. Conform 
regulamentului adoptat la Con-, 
greșul F.I.D.E. de la Caracas, 
intilnirea se dispută pină la 6 
victorii, cu număr nelimitat de 
partide, remizele neluindu-se in 
considerație. Arbitrul principal 
al meciului a fost desemnat ma
rele maestru vest-german Lot
har Schmid (care a condus și 
disputa Fischer—Spasski. din 
1973. de la Reykjavik), ajutat de 
marele maestru cehoslovac Mi
roslav Filip și filipinezul E. La
ra.

Lumea șahului se află, fără 
Îndoială, înaintea unei intilnlri 
deosebit de interesante, care o- 
pune cei mai buni doi jucători 
la această oră.

Anatoli Karpov (28 de ani) a 
fost declarat campion al lumii 
în aprilie 1976. în urma nepre- 
zentării lui Robert Fischer la 
meci. Primind titlul cum se 
spune „la masa verde“, el a 
vrut să demonstreze că este 

intr-adevăr cel mai bun, că me
rită să poarte coroana șahului. 
Karpov a jucat enorm în această 
perioadă, participînd la 16 turnee 
internaționale și unionale (toate 
deosebit de puternice), din care

c. E. DE LUPTE
ALE JUNIORILOR

(Urmare din ■pari. 1)

3 în clasamentul pe națiuni, 
după U.R.S.S. și Bulgaria. dar 
înaintea unor țări cu frumoasă 
tradiție în luptele libere, ca Po
lonia, R.D.G., Ungaria, Turcia 
etc.
• Vineri la amiază au în

ceput și primele confruntări din 
cadrul campionatelor europene 
de lupte greco-romane. Pină la 
ora cînd am efectuat convorbi
rea telefonică, șase dintre cei 
zece reprezentanți ai României, 
la acest stil, au și încheiat par
tidele din cadrul primului tur. 
Cu o singură excepție (N. Fa
solă — 48 kg, care a fost desca
lificat în întîlnirea cu polonezul 
R. Kiorpacz), sportivii români 
au obținut victorii prețioase. 
Nicolae Zamfir (52 kg) l-a în
vins prin descalificare pe aus
triacul D. Streitler ; Gheorghe 
Anghel (57 kg) l-a depășit ca
tegoric la puncte (18—4) pe fin
landezul P. Avehvilinen ; Ște
fan Negrișan (62 kg) a cîștigat 
prin descalificarea danezului J. 
Petersen ; iar Gheorghe Minea 
(68 kg) și Lazăr Tipa (74 kg) 
au obținut succese asemănătoa
re în fața maghiarului L. Ben
ko și, respectiv, a suedezului 
R. Hedston. întrecerile se în
cheie duminică seara.

C. M. DE
(Urmare din paq. I)

maille, Belova, Sidorova. Szol- 
noki etc.

Așadar, două floretiste român
ce în eliminările directe (ca și 
în cazul băieților noștri), care 
vor încerca să intre in finala 

Occidental. Intilnirea a luat 
sfirșit cu scorul de 17—14 
(11—3) in favoarea echipei 
Bucureștiului. Printre marca
toare: Andrei 3, Sasu 3. Pcreș 
3, respectiv Dessin 5, Coglecki 
5. Au arbitrat bine M. Marin 
și Șt. Șerban.

Meciul masculin dintre echi
pele Bucureștiului și Berlinului 
Occidental s-a terminat cu vic
toria românilor: 25—14 (10—9). 
Intilnirea a fost plăcută, mai 
ales în prima repriză. Printre 
marcatori : Drăsănitâ 8. Du
rau 5. Flansea 3. respectiv Se- 
ehasc 4. Napierski î. Au ar
bitrat bine I- Păunescu și Th. 
Curelei. ___

O. Glțt — coresp.

a cîștigat 13. Susținind. iu acești 
doi ani, aproape 2BB de parti
de de concurs, el n-a pierdnt 
decît 5, ceea ce reprezintă un 
procent minim.

Viktor Korcinoi <43 de ani) se 
află de multă vreme ia elita 
marilor maeștri ai lumii. Pentru 
a ajunge șalanger, el a trebuit 
să-i învingă in meciurile eaa- 
didatilor pe Tigran Petrosian. 
Lev Polngaevski și Boris Spasski, 
primul și ultimul fiind. după 
cum se știe, foști campioni 
mondiali. Korcinoi are. de ase
menea, in palmares, o suită im
presionantă de succese obținute 
la marile turnee ale ultimilor 
doi ani.

Comentatorii sir.t rezervați In 
pronosticurile pe care le fac, 
apreciind că va fi o luptă extrem 
de încordată și de echilibrată, 
in care rezistența fizică și, mai 
ales, cea nervoasă vor avea 
un cuvin! greu de spus. Sub 
acest aspect, Karpov este, fi
rește. avantajat, el fiind eu 20 
de ani mai tinăr deeit adversa
rul său. Este una dintre cele 
mai mari diferențe de vîrstă 
înregistrate in meciurile pentru 
titlul suprem (Lasker era cu 32 
de ani mai tinăr decît Steinitz. 
iar Tal cu 25 de ani mai tinăr 
decît Botvinnik).

în ultima intîlnire (finala can- 
didaților din 1975). Karpov l-a 
invins pe Korcinoi cu 3—2 și 
19 remize.

Sub aspectul stilului, se în- 
tîlnesc doi jucători compleți, 
desăvîrșiți cunoscători ai teoriei 
modeme, la dezvoltarea căreia 
ambii și-au adus și își aduc o 
prețioasă contribuție. Cei doi 
parteneri s-au ..studiat", desi
gur, în mod amănunțit, și-au 
îmbogățit repertoriu] deschide
rilor, au pregătit continuări și 
variante noi cu care să se sur
prindă. Și sub acest aspect, teo
retic. meciul se anunță palpi
tant.

Valeriu CHIOSE

CAMPÎONATUL BALCANIC DE CICLISM
(Urmare din pag. 1)

s-au adăugat circulației extrem 
de intense, aproape de nede- 
scris. pe această șosea care lea
gă Istanbulul de Ankara.

Seniorii au avut posibilitate 
să cîștige titlul balcanic. La km 
60 ei aveau avantaj față de 
principalii lor adversari, cicliș
tii bulgari, dar pe ultimii 40 km
l-au  pierdut și au mai cedat 
încă 4,22 minute ! Cum s-au 
petrecut lucrurile ? în acel mo
ment de virf al cursei. Traian 
Sirbu a abandonat (nici pină 
atunci nu făcuse prea mult), 
dar echipa a rămas să înfrunte 
vîntul puternic în numai 3 oa
meni. Teodor Vasile și Mircea 
Romașcanu au făcut-o cu brio, 
dar Valentin Marin — mai pu
țin experimentat — a trecut 
prin momente grele. Și n-a fost 
totul. La 6 km de sosire, Ro
mașcanu a spart și în mod fi-

SCRIMA
programată pentru simbătă 
seara.

Tot sîmbătă, dimineață, vor 
intra în competiție și sabrerii, 
în proba individuală. La start 
vor fi prezenți și reprezentanții 
țării noastre, printre care cu- 
noscuții Dan Irimiciuc, Corne- 
liu Marin și Ioan Pop.

După prima zi, în „Cupa Dayis“, la Praga

CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA 1-0
- Tomas Smid s-a întrerupt

va continua astăzi, înaintea celei de dublu
Partida Dumitru Hărădău 

?'
PRAGA, 14 (prin telefon). 
După prima zi a intîlnirii 

Cehoslovacia — România din 
cadrul semifinalei europene -ale 

„Cupei Davis“, care se desfă
șoară pe terenul centra! al clu
bului praghez C.L.T.K.. terris- 
manii noștri sînt conduși cu 
1—0. Andrei Dirzu a pierdut la 
Pavel Slozil, într-o partidă 
foarte viu disputată, iar meciul 
dintre Dumitru Hărădău și 
Tomas Smid s-a întrerupt după 
disputarea a trei seturi.

Debutul lui Andrei Dirzu în 
„Cupa Davis" se înscrie în li
mitele așteptate. In fața uaui 
jucător de forța recunoscută a 
lui Pavel Slozil — recent lau
reat al unei probe de dublu la 
Roland Garros — fostul nostru 
campion de juniori a oferit o 
replică susținută, deși pradă 
tracului la începutul partidei, 
cind a ratat de 5 ori mingile 
de ghem, permitind adversaru
lui să se distanțeze. Dirzu a 
revenit convingător în al doilea 
set, mentinind scorul strins

I pină la 4—4. Aici are de două 
ori break-ul in mină și-1 ratea
ză. E drept, la 15—40. o minge 
a sa. foarte arroape de linie, 
este apreciată de arbitrul prin
cipal Carlo Martini (Italia) ca 
fiind „afară', deși repetarea ei 
s-ar fi impus mai curînd. A 
fast un moment decisiv al în
tregului meci, care putea lua 
altă întorsătură. Lupta a fost 
foarte echilibrată si in setul al 
treilea, decis în prelungiri, 
după ce din nou tenismanul 
român ar fi putut sâ întoarcă 
balanța jocului in favoarea sa

ATLETISMUL ÎN PLIN SEZON
SARA SIMEONI - 1,97 m

LA ÎNĂLȚIME
La Kuovolo (Finlanda) s-a 

încheiat dubla intîlnire dintre 
echipele Finlandei și Italiei. La 
masculin, gazdele au cîștigat cu 
114—107 p iar la feminin, oas
petele cu 87—7J p. La înălțime 
femei. Sara Simeoni (Italia) a 
stabilit un nou record al țării 
sale cu 1.97 m (recordul lumii 
este de 2.00 m și aparține spor
tivei Ackermann din R- D. Ger
mană).

MECI TRIUNGHIULAR 
LA MALMO

în orașul suedez Malmo au 
luat sfirșit întrecerile meciului 
triunghiular la care au parti
cipat echipele masculine și fe
minine ale Suediei. Franței și 
Elveției. Clasamentele finale — 
masculin : 1. Franța 169 p ; 2. 
Elveția 123 p ; 3. Suedia 121 p ; 
feminin : 1. Franța 122 p : 2. 
Suedia 91 p : 3. Elveția 89 p. 
Rezultate mai importante — 
masculin : lungime — Deroche 
(F) 8.03 m : greutate — Arrhe
nius (S) 19.50 m ; 3 000 m ob
stacole — Carisson (Si 8:36.90 : 
100 m — Panzo (F) 10.34 ; fe
minin 800 m — Burki (E) 

(cu două mingi de break, la 
4—1). Intr-un cuvînt, a fast o 
partidă în care superioritatea 
învingătorului nu s-a văzut de- 
cit intr-un plus de experiența, 
totdeauna necesară. Scorul, ob
ținut după exact două ore de 
joc : Andrei Dirzu (România) 
— Pavel Slozil (Cehoslovacia)
2—6. 4—6, 5—7.

întoarceri ale scorului, reale 
de această dată, a cunoscut și 
a doua partidă a zilei. Dumitru 
Hărădău a început foarte bine 
jocul, cu o bună viziune tac
tică. A condus clar cu 5—3 și 
30—0 în primul set. Tomas 
Smid și-a recîștigat. însă, for
țele ca prin minune. El a reu
șit să egaleze la 5—5. salvînd 
și un setbol al lui Hărădău 
contra serviciului. Apoi a cîști
gat setul în prelungiri. Campio
nul nostru s-a descurajat, pier- 
zind ușor, chiar prea ușor, al 
doilea set. S-a regăsit. însă, in 
al treilea, cînd a făcut break 
de la început. La 3—2 (și ser
viciul lui Hărădău) partida s-a 
întrerupt din cauza ploii. Cei 
3 000 de spectatori au rămas 
neclintiți in tribune. Deși întu
nericul începuse să se lase, la 
ora 20 partida a fost reluată. 
Hărădău nu mai lasă acum șan
sa să-i scape și. dună ce con
duce cu 5—3. se desprinde de 
adversarul său în prelungiri. La 
întrerupere, tabela de scor a- 
rată : Dumitru Hărădău — To
mas Smid 5—7. 1—6. 8—6. A— 
ceastă partidă va continua sim
bătă (n.r. azi) înaintea dispu
tării celei de dublu.

Radu VOIA

2:03,25 ; 400 m — Darbonviile 
(F) 54,09 ; 200 m — Rega (F) 
22,79.

5,54 m LA PRĂJINA
La Helsinki, tinărul săritor 

cu prăjina Rau’.i Pudas a sta
bilit un nou record al Finlan
dei : 556 m. corectînd eu 3 cm 
vechiul record care aparținea 
lui Kalliomăki.

CAMPIONATELE POLONIEI
In campionatele Poloniei, la 

Varșovia : 5 000 m — Kowol
13:46,0 ; greutate — Komar 19,43 
m ; suliță — Zwierpolski 82.30 
m. Feminin : înălțime — Kic- 
lan 1.88 m (record polonez) ; 
400 m — Kasperczak 57.26 ; 
3 000 m — Sokolowska 9:194.

DW1CHT ST8NES—S8SPENBAT!
Patru at leii americani, prin

tre care și Dwight Stones, fo
stul recordman mondial la să
ritura în înălțime, au fost sus
pendați de Uniunea atletică de 
amatori din S.U.A. pentru că 
nu au depus, așa cum prevede 
regulamentul, la federația ame
ricană de atletism, sumele pri
mite pentru participarea la -di
ferite concursuri televizate.

TELEX • TELEX S TELEX • TELEX O TELEX
CICLISM • Etapa a 2-a a Tu

rului Poloniei. Kielce—Osztowiek 
(114 km) a revenit lui Pavel Ga- 
lik (Cehoslovacia) în 2h 39 :4S. In 
același timp cu învingătorul au 
sosit italianul Mori si polonezul 
Wojtas. Lider in clasamentul 
general se menține Daniele 
Felloni (Italia) • Cea de-a 14-a 
etapă a Turului Franței, disputată 
vineri contracronometru indivi
dual. pe distanța Chandesee—Puy 
de Dome (50.600 km), a fost cîș- 
tigată de olandezul Joop Zoete- 
melk. cronometrat cu timpul de 
lh 25:51. în clasamentul general, 
lider se menține belgianul Joseph 
Bruyere. El este urmat acum de 
olandezul Zoetemelk la 1:03 și de 
francezul Hinault la 1:50.

C AL ARIE • Desfășurat la 
Goodwood, campionatul mondial 
la dresaj pe echipe a revenit for
mației R.F. Germania, urmată de 
Elveția și U.R.S.S. In proba indi
viduală a cîștigat Christine 
Stuckelberger (Elveția), campioa
nă olimpică la Montreal.

Cu prilejul reuniunii de la Stockholm, Comitetul „Cupd Da
vis' a deds ca pe viitor organizarea celei mai importante com
petiții de tenis pe echipe să fie încredințată federațld interna
ționale de specialitate (F.I.L.T.), care tn acest fel va avea res
ponsabilitatea și controlul tuturor întrecerilor internaționale de 
tenis, evitîndu-se. totodată, și paralelismele de pină acum, care 
aduceau prejudicii dezvoltării acestui sport. Problemele legate 
de „Cupa Davis' vor fi rezolvate in cadrul lucrărilor Adunării 
generale a F.I.L.T.. potrivit principiilor ce. guvernează acest for 
sportiv.

SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
• Tradiționala competiție de 

handbal „Turneul Prietenia" va 
fi găzduită, în acest an, de o- 
rașul Halle din R. D. Germană. 
Echipa reprezentativă de ju
nioare a țării noastre — după 
meciurile de verificare susți
nute la București și Ploiești in 
compania formațiilor sinii iare 
ale R.S.S. Ucraineană — a ple
cat* ieri la locul de desfășurare 
a întrecerii. Turneul va începe 
mîine și se va încheia în ziua de 
24 iulie.
• Echipa masculină de handbal 

C.S.M. Borzești și-a început tur
neul tn U.R.S.S. jucînd la Riga 
în compania echipei „Țeltnieks' 
din prima ligă a campionatului 
unional. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 29—24 (15—11).

• Cu două runde înainte deter
minarea turneului feminin de 
șah de la Tapolca, în clasament 
conduce Klimova (Cehoslovacia) 
cu io p, urmată de Csonkics (Un
garia) — 8 p, Marina Pogorevid 
.(România) — 71 * 3 4/, p (1), Kovăcs 
(Ungaria) 71/, p. In runda a 10-a 
Marina Pogorevici a cîștigat la 
italianca Bernici, iar în runda a 
11-a a întrerupt în poziție com
plicată cu Brusztman.

• După 11 runde, in turneul In
ternațional de șah de la Pernik 
(Bulgaria), conduce maestrul in
ternațional Mihai Șubă cu 7,5 
puncte șl o partidă Întreruptă, 
urmat de Govedarița (Iugoslavia)

resc ceilalți doi au rămas să-1 
aștepte...

Asupra capacității lui Traian 
Sirbu ne-am mai manifestat 
neîncrederea. Sperăm că an
trenorul Nicolae Voi cu se va 
fi edificat și el și va încerca sâ 
adapteze în viitor un alt echi
pier (Nicolae Savu sau Valen
tin Hie) la rigorile acestei atît 
de grele probe olimpice.

Juniorii noștri, fără a stră
luci, au dovedit reale perspec
tive. Totul depinde insă de fe
lul cum vor fi ele exploatate 
în viitor de către cluburi și fe
derație.

REZULTATE TEHNICE : se
niori : 100 km : 1. Bulgaria
2 h 14:23; 2. România 2 h 18:45;
3. Iugoslavia 2 h 20:26 ; 4. Tur
cia 2 h 23:02 ; 5. Grecia 2 h 23:07; 
juniori 70 km : 1. Bulgaria 
1 h 39:05 ; 2. România (Ion Vin- 
tilă. Marian Mocanu. Gheorghe 
Lăutaru, Gheorghe' Bărăităruș, 
antrenor Marin Niculescu) 
1 h 41:27; 3. Iugoslavia lh 43:48;
4. Turcia 1 h 45:37 ; 5. Grecia 
1 h 45:48.

Cea de a doua probă a cam
pionatelor balcanice se dispută 
duminică pe traseul Izmit — 
Yalova — Izmit. Este vorba de 
cursa individuală în care senio
rii (50 de alergători) vor avea 
de parcurs 150 km, iar juniorii 
(30 de participanți) vor acoperi 
88 km.

— 7,5 puncte, Ghindă (România)
— 7 puncte, Radulov (Bulgaria)
— 6,5 puncte (1). tn runda a 11-a 
Ghindă a cîștigat la Zeitlin 
(U.R.S.S.), iar Șubă a întrerupt 
partida cu Peev.
• In turneul internațional de la

Forest Hills Ilie Năstase l-a în
vins cu 5—7, 7—5, 6—3 pe ameri
canul Dick Stockton. Alte rezul
tate : John McEnroe — Bill Mar
tin 7—5, 4—6, 7—5, John Alexan
der — Peter Fleming 6—2, 2—6,
6—3 ; Vitas Gerulaltis — Victor 
Peed 6—4, 1—6, 7—5. Iile Năstase 
șl Gerulaitis s-au calificat pentru 
semifinalele programate sîmbătă.

• In prima rundă a etapei zo
nale D din cadrul „Cupei Annie 
Soisbault* la tenis pe echipe, 
competiție rezervată junioarelor 
și care se desfășoară la Geneva, 
reprezentativa României a cîști
gat cu 3—0 Intilnirea cu echipa 
Iugoslaviei. Intr-un alt med, El
veția — Danemarca 3—0.

• tn turneul internațional de 
volei pentru junioare ce se des
fășoară la Jaszbereny (Ungaria) 
selecționata României a învins 
cu scorul de 3—0 (3, 2, 3) echipa 
Franței și va tntilni în finală 
formația Cehoslovaciei care a în
trecut eu 3—1 reprezentativa R.D. 
Germane.

• Echipa masculină de volei 
Viitorul Bacău a participat la un 
turneu în Bulgaria. La capă
tul unei frumoase comportări. 
voleibaliștii băcăuani au cuce
rit „Cupa constructorului". Ei 
au invins cu 3—2 o Combinată 
a inginerilor constructori — 
T.S.K.A. și cu 3—1 pe Con
structorul Sofia. De asemenea, 
cupa pentru cel mal bun ju
cător a fost atribuită voleiba
listului român D. Bojan. (L 
IANCU, coresp.).

• Reprezentativa de volei ju
nioare a României a susținut, la 
Sibiu, trei întilniri cu forma

ția similară a Poloniei. Rulîn- 
du-se întreg lotul de jucătoare, 
în primele două meciuri vic
toria a revenit oaspetelor eu
3—1 (—14, 10. —7, —14) și 3—1 
(11, 9, —14, 14). în ultimul joc, 
antrenorii au aliniat un sextet 
mai omogen. România cWigind 
astfel, cu 3—0 (4, 8, 13). (I. 
IONESCU, coresp.).

FOTBAL a Aflată tn turneu în 
Franța, echipa Ț.S.K.A. Sofia a 
invins cu 3—1 (1—1) pe st. Etie
nne ! Au marcat Markov, Devi- 
sov, Hristov, respectiv Lacombe 
• Neînvinsă pe teren propriu de 
peste un an. echipa Cosmos din 
New York a pierdut surprinză
tor CU 3—1 (1—0) în fața forma
ției Tea Men (Noua Anglie). 
Singurul punct al învinșilor a fost 
marcat de Chinaglia.

HANDBAL • In turneul mascu
lin de la Kiev, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 28—15 formația R.F. 
Germania, în timp ce reprezenta
tiva Poloniei a întrecut cu 25—20 
selecționata secundă a U.R.S.S.

TENIS • La Bastad a început 
vineri medul dintre echipele 
Suedid șl Spanid pentru „Cupa 
Davis*. In prima partidă Kjell 
Johansson l-a invins cu 6—2, 
6—2, S—7, 6—2 pe spaniolul Joso 
Higueras. în cel de-al doilea joc, 
suedezul Bjom Borg conduce cu 
6—2, 5—7, 6—3 in fața lui Oran- 
tes, partida fiind Întreruptă din 
cauza întunericului.
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