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Iert dimineața, în cadrnr' afar <R-aT' HT-rot

Forum Național al Pionierilor

UN REUȘIT FESTIVAL
AL „CRAVATELOR ROȘII CU TRICOLOR"
Sportul a constituit o prezență activă In progra.nu! acestei mart 

manifestări a celor mai tineri cetățeni ai patriei

Campionatele internaționale de lupte ale României

SPORTIVII NOȘTRI liEDALIAȚI AI CE. 
ÎȘI ONOREAZĂ CARTEA DE VIZITĂ

Vineri dimineața, in sala de 
atletism de la complexul spor
tiv 23 August din Capitală, au 
Început întrecerile Campionate
lor internaționale de lupte li
bere și greco-romane ale Româ
niei. La această ediție a compe
tiției organizată anual de fede
rația noastră de specialitate au 
răspuns invitației sportivi din 8 
țâri. Pe foile de concurs, alături 
de 100 de luptători români (44 

la stilul greco-romane și 56 la 
libere) sint înscriși 69 de con
curent! străini (31 la greco-ro
mane și 38 la libere), mulți din
tre ei cu o vastă experiență in
ternațională.

Numărul mai mare de spor
tivi prezenți la stilul libere i-a 
obligat pe organizatori ca in 
prima zi de întreceri să repar
tizeze acestui stil două dintre 
cele trei saltele de concurs. 

Primul meci al reuniunii de 
dimineață s-a disputat la cat. 
52 kg. intre doi luptători ro
mâni : Gh. Bircu și L Arapu. 
S-ar putea crede că a fost vor
ba despre un meci „in familie*, 
dar n-a fost așa. Cei doi con
cur enți. principali candidați la 
titularizarea in echipa reprezen
tativă ce urmează să participe 
la C.M. de la Ciudad de Mexi
co. au susținut o adevărată par
tidă de selecție, disputată cu 
multă dirzenie de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong, 
în prima parte a timpului, supe
rioritatea a fost de oartea lui 
Arapu (6—3). Apoi. Bircu a 
egalat (6—6) și a luat conduce
rea la puncte. (8—6). Cu un 
final mai bun. Gh. Pireu a ob
ținut victoria cu 10—8. La a- 
celași stil (cat 57 ke). tin'rul 
V. Cioacă l-a depășit extr m 
de greu pe vest-cermanul II. 
Partsch, iar medaliatul cu ar
gint la C.E. din aerri an. A. 
Neagu l-a învins prin descalifi
care pe N. Anton.

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2—3)

Secvență din repriza de gimnastică ritmică a pionierelor din sec
torul 5 al Capitalei Foto VASILE BAGEAC

Foranul Național al Pionieri
lor, anul acesta la a VH-a edi
ție. a avut o zi. cea de vineri, 
consacrată Festivalului purtăto
rilor cravatelor roșii cu trico
lor" . Manifestarea s-a desfășu
rat pe un funda! sărbătoresc, cu 
totul emoționant. în Parcul ti
neretului din Capitală, In pre
zența a zeci de mii de copii 
— șoimi ai patriei și pionieri, 
elevi din școlile generale — șl, 
in calitate de invitați, tineri 
uteciști.

Festivalul a debutat printr-o 
impresionantă paradă, susținută 
de citeva mii de băieți și fete 
reprezentînd toate unitățile de 
pionieri din Capitală. Pe Bule
vardul Dimitrie Cantemir și pe 

aleile Parcului tineretului, pînă 
la Palatul sporturilor și culturii, 
un șir viu de copii a defilat in
tr-o ordine și o disciplină exem
plare. De o parte și de alta a 
traseului, publicul a țintit să a- 
plaude, ineîntat, pe reprezen
tanții celor peste două milioane 
de „cravate roșii cu tricolor*.

După încheierea parăzii, an 
urmat activități sportiv-recrea- 
tive desfășurate pe uriașa „sce
nă deschisă* care o constituie 
Parcul tineretului. Asistența a 
avut prilejul să admire, mai in- 
tii, foarte reușite reprize de 
gimnastică ritmică executate de

(Continuare tn pag 2—3)

Tinărul Victor Cioacă a prins coapsa adversarului (li. Partsch —
R.F.G.) și execută un „rebur“ Foto : I. MIHAlCÂ

Campionatul republican de pentatlon modern

D. SPÎRLEA Șl OLIMPIA I AU TRECUT

HANDBALUL NOSTRU PE DRUMUL ÎNTĂRIRII 
POTENȚIALULUI, LA TOATE EȘALOANELE!

Clarificări și direcții de lucru la aplicarea cărora trebuie să fie angajați toți cei ce actiyează

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Ca de obicei, proba de scri

mă a supus la un sever examen 
Pe participanții la finala cam- 
pionatului republican de pen
tatlon modern, mai ales în ce 
privește pregătirea fizică și re
zistența specifică. în aceste con
diții, pe primele locuri ale cla
samentului s-au situat cei mal 
bine pregătiți dintre sportivi, 
cei care aspiră cu îndreptățire 
la pozițiile fruntașe ale clasa
mentului. în,tr-adevăr, au fost 
necesare aproape 8 ore și peste 
700 de asalturi pentru desemna
rea învingătorilor — individual

''In cadrul ,,Daciadei“, campionatele naționale de atletism

CONSTĂNȚEANUL ILIE FLOROIU A REALIZAT
UN VALOROS RECORD PE 10000 m!

• ASTAZI : FINALĂ PASIONANTA LA SĂRITURA IN 
LUNGIME (f) ® MHNE : O CURSA MARE PE 1500 M, 
CU ILEANA SILAI, NATAUA MĂRĂȘESCU Șl ITAUANCA 

GABRIELLA DORIO

Peste 500 de concurent! (339 
băieți și 169 fete) din 27 de ju
dețe ale țării și din municipiul 
București s-au prezentat la fi
nalele campionatelor naționale 
de atletism, disputate pentru 
prima oară în cadrul Daciadei 
(împrejurare care impune și un 
clasament pe reprezentative de 
județe). Prima zi de întreceri, 
vineri după amiază, pe Stadio
nul Republicii, s-a bucurat de 
o vreme admirabilă și de un 
public — generos în aprecierea 
performantelor — răsplătit în 
amurg cu frumosul record al 
constănteanului Ilie Floroiu.

Lista campionilor a fost inau
gurată de ..veterana* (29 ani) 
Alexandrina Bădescu, ciștigă- 
toare pentru a 3-a oară a ti
tlului la 400 mg. cu un timp 
(58,1) — cronometrat manual — 
care merita calificativul de re
cord. Așteptată cu mult inte
res. cursa feminină pe 3000 m 
nu s-a desmintit. dind loc u- 
nei acerbe urmăriri între prin

și pe echipe — probei de scri
mă, deseori decisivă în stabili
rea ierarhiilor finale. Examen 
prin excelență tehnic, proba de 
scrimă a triat sever valorile, 
astfel că nu e nici o surpriză 
că pe locurile fruntașe s-au si
tuat componenți ai echipei re
prezentative, sportivi care dese
ori s-au aflat in prim-planul 
marilor întreceri interne.

Constantin MACOVEi

(Continuare în pag. 2—3)

cipalele favorite 
(Natalia Mărășescu 
și Maricica Puică), 
pornite după tim
puriu evadata
Georgeta Gazibara 
(care a rezistat 6 
ture). Mai hotărîtă 
în finiș, craiovean- 
ca Mărășescu a 
sprintat irezistibil, 
realizînd și un 
timp bun (8:55,8). 
Pe 400 m plat a 
cîștigat net con- 
stănțeanul Horia 

. Toboc, urmat de 
frații Nagy, Ștefan 
și Sigismund, ori
ginari din com. U- 
nirea, jud. Alba. 
Finalele de sprint 
au adus ca de obi
cei în ultimii ani,

(Continuare
in pag. 2—3)

la acest spurt
Programul competițional in

ternațional este deosebit de 
încărcat in acest an din 
cauza multiplelor campiona
te europene și mondiale. 
Handbalul și-a dat de mult 
examenul, la începutul anului 
și. după cum se știe, -nu și-a 
realizat obiectivul oropus ca 
echipa masculină a României să 
păstreze titlul mondial. Supre
mația mondială a fost pierdută 
și această nereușită a pus in 
discuție mecanismul handbalu
lui nostru, la toate eșaloanele. 
Plenara F.R. Handbal a luat 
măsuri în problemele majore ale

In cwrsa de așteptare pe 3 000 m, Natalia 
Mărășescu (1717) a fost mereu tatonată de 
Maricica Puică — dar ordinea sosirii va că

mine aceeași

și. In primul rind, membrii 
acestui sport iar acum două 
luni de zile ziarul nostru a pu
blicat, la 17 mai, discuțiile pri
lejuite de o masă rotundă cu 
factori responsabili ai federa
ției pe tema : Handbalul româ
nesc in căutarea strălucirilor de 
altădată... PRIN CE MIJLOA
CE ? ÎN CE RITM 7 CU CE 
EFICIENTĂ ?

în acest răstimp a luat sfirșit 
campicctatuL au început pregă
tirile pentru finalele de handbal 
ale Daciadei (ÎS—20 august), iar 
lotul reprezentativ va trece 
normele de control (ne la 4 la 
7 august) și apei startul noului 
campionat Ia 3 septembrie a.c.

Federația de resort și antrenorii 
au continuat să lucreze la noile 
hotăriri care urmăresc întărirea 
generală a handbalului nostru 
și. in mod deosebit, a lotului 
reprezentativ. în acest scop, la 
11 și 12 iulie a avut loc la 
București consfătuirea antreno
rilor divizionari la care au fost 
dezbătute și definitivate direc
țiile principale de acțiune cu 
privire la :

L Stabilirea concepției de

„EUROPENELE» LA ORA AVANPREMIEREI 
Radiografii ale echipelor noastre de fotbal 

angajate in Cupele continentale
Tntr-un inspirat cuplaj — cum 

federația n-a prea programat 
niciodată, între cele mai repre
zentative echipe românești de 
club, întîlnirea dintre învingătoa- 
rea campionatului și deținătoarea 
„Cupei României", precum și par
tida dintre cele două echipe care 
și-au cîștigat dreptul să evolueze 
în „Cupa U.E.F.A.- — am avut 
prilejul să vedem la ora „repeti
țiilor generale" exponentele fot
balului nostru care vor intra In
tr-un viitor apropiat pe scena în
trecerilor continentale.

Ce-au „spus", ce semne ne-au 
arătat cele patru echipe la startul 
etapei de jocuri, care urmează 
pregătirii generale făcute la Bra
șov și Poiana Brașov ?

Spre deosebire de alți ani, cind 
aceste formații dădeau chiar și 
după primele 2—3 etape de cam
pionat semne de insuficientă a- 
daptare, de neintrare in rol, a- 

lotului reprezentativ
joc, reactualizată in lumina ten
dințelor de dezvoltare a hand
balului pe plan internațional ;

2. Căile principale de activi
tate a secțiilor și antrenorilor 
echipelor divizionare pentru pe
rioada 1978—198C ;

3. Conținutul tehnico-tactic al 
activității jucătorilor de handbal 
specializați pe posturi ;

4. Mijloace de pregătire obli
gatorii in instruirea echipelor 
divizionare ;

5. Cerințele și normele de 
participare la campionatele re
publicane in anul competițional 
1978,79.

în acest mod la toate echipele 
vor acționa aceleași criterii de 
pregătire, îndeosebi sub rapor
tul volumului, al tehnicii și tac
ticii, urmind un fir lo
gic de la echipele de club 
la echipele reprezentative. Ră- 
mîne însă de exercitat un con
trol ferm și exigent In aplica
rea acestor hotăriri pe care 

(Continuare In pag. 2—3)

cum, înaintea începerii campiona
tului, echipele — mai bine zi» 
trei dintre cele patru — au dove
dit că au „mușcătură", că se „bat* 
cu destulă vitalitate, că „vor ceva* 
în teren, că se manifestă cu o per
sonalitate distinctă. Nu știm cin» 
„e de vină", aerul de munte, 
prezența rivalelor în curțile veci
ne sau seriozitatea cu care Fede
rația de fotbal pare hotărîtă să 
fie abordată noua ediție a Cupelor 
europene, cert este faptul că 
semne pozitive se arată. Rămîne 
de văzut' în ce măsură se vor 
confirma ele în săptămânile atît 
de importante care urmează, ră— 
mine de văzut în ce măsură an
trenorii și jucătorii vor ști să-șl

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)



NU MAI SÎNT TINERI ÎNALȚI 
ÎN SECTOARELE CAPITALEI?
Instruirea supcriiclaia și

In București, ampla acțiune 
națională de depistare tine
rilor cu gabarit mare, malți și 
robuști pare să fi avut mai 
puțin ecou decit in restul tării, 
firește. Capitala prezintă o 
particularitate de care nu pu
tem să nu ținem seama : twin 
Întinsa rețea de profesori de 
educație fizică, de antrenori, de 
tehnicieni bucureșteni. -filtrul" 
natural anterior a fost probabil 
atit de riguros incit șansele de 
a mai descoperi tineri cu apti
tudini fizice deosebite _ pentru 
«portul de performanță sînt ceva 
mai mici. Cu toate acestea, cri
teriul statistic (numărul mare 
de locuitori) ne îndeamnă con
comitent să considerăm că mu
nicipiul București poate oferi 
încă destule posibilități de a 
găsi (și a inventaria) tinerii 
care dintr-un motiv sau altul 
au rămas in afara sferei spor
tului de performanță, deși cali
tățile naturale ii îndrituiau la 
o asemenea activitate.

Primul moment de bilanț 
bucureștean ni s-a oferit din 
ziua de 17 iulie, cînd a debutat 
programul de selecție al sec
toarelor Capitalei. în fiecare zi. 
în locuri diferite, trebuiau tre- 
cuți în revistă tinerii depistați 
în asociațiile sportive. în unită
țile școlare, universitare etc. 
Sectorul 1, de pildă — unde 
probabil că etapa primară a 
investigației a decurs potrivit 
Instrucțiunilor — a reușit să 
convoace la Stadionul tineretu- 

acțiuncd „dună ureche" - 
lui 20 de subiecți, aleși după 
datele antropometrice indicate 
și supuși aici unor probe de 
dezvoltare metrică, tinerii avind 
la ei echipamentul sportiv ne
cesar.

Din păcate, cu totul altfel 
s-au prezentat lucrurile în zile
le rezervate altor sectoare. La 
stadionul Progresul (Sectorul 6), 
In ciuda unei comisii conștiin
cios alcătuite, s-au prezentat 
doar două elemente răzlețe, ne- 
lăsînd impresia unei acțiuni or
ganizate. Tot așa (doar că in 
prezența unui singuratic in
structor al Sectorului î), la 
complexul sportiv J3 August" 
a venit un tinăr de prin împre
jurimi— Acțiunea din după-a- 
miaza de 18 iulie, de la stadio
nul Olimpia (Sectorul 4), a pur
tat net caracterul unei impro
vizații de moment, fără a avea 
măcar virtutea unui șoc. unei 
surprize, cum se mai intimplâ 
în acțiunile neorganizate. Sen
zația de încropeală a fost am
plificată de lipsa de orientare a 
instructorilor prezenți. care 
mărturiseau (la trei săptămini 
după pornirea acțiunii) că nu 
cunoșteau documentele eu in
strucțiuni. ci au fost indrumati 
doar verbal. „in fugă*.

Cu acest prilej, am avut do
vada evidentă că acțiunea au 
este servilă dacă măsurile tre
nează, crezmd că .timpul rezol
vă totul*, si că sortii de izbin- 
di scad vizibil daeâ organizarea 
nu e optimă. Acestea sint. m

piedici în calea succesului
fond, premisa și condiția efi
cienței în acțiunea de care ne 
ocupăm. Cum să aștepți însă 
rezultate bune cînd instruirea 
— fără nici o îndoială — s-a 
făcut pripit si fără claritate la 
nivelul organelor sportive ale 
municipiului și sectoarelor 7 Cei 
ce conduc operațiile de depis
tare și selecție trebuie să con
vingă foarte limpede unitățile 
de bază că aici e vorba de • 
acțiune de interes național, con
cepută in așa fel incit să nu 
stînjenească deloc alte activități. 
Nu e vorba în această etapă de 
nici un fel de .scoateri din pro
ducție*. de nici o sărăcire de 
elemente a unor formații de in
teres local, minor. Pe eit de 
eficace, investigația trebuie să 
fie simplă !

Apreciem ea pozitivă prezen
ta la convocare.» pe sectoare a 
unui mare număr de antrenori 
de cluburi, ceea ce dovedește 
interesul lor pentru acțiune, 
precum și nevoia de jnganti* 
în sportul de performanță. Dar. 
după cum s-a văzut, ei s-au 
deplasa: adesea degeaba—

Nădăjduim că în zilele ime
diat următoare, in toate sectoa
rele Capitalei, cu un sprijin 
mult sporit din partea CMBEFS. 
se va trece la măsuri mai in
sistent urmările, mai bine ari- 
entate. cu antrenarea ia actic- 
nea programată (nu la intjac- 
plarc) a tuturor forțelor spor
tive loca'»

Victor BANQULESCU

La sfirșitui acestei săptămini:

ATRACTIVE ACȚIUNI 
PE AGENDA „DACIADEI“

• h zece wașe ale tării - „zonele" campionatalui de gimnastică
• „Cupa sporului sătesc** ia a IV-a ediție ® La Tg. Mureș,

Dinamoviada de natațic
Sfirșitui acestei săptămini este 

marcat, to activitatea sportivă 
de masă, de ateva acțiuni care 
rețin tex mod deosebit atenția.

Prima dintre ele- — .zonele" 
âe gimnastică din cadrul marii 
competiții naționale „Daciada". 
Feste 500 de tineri și tinere se 
Întrec, între 21 și 23 iulie, în 
localitățile București. Buzău, 
CtujNapoca, Constanța. Craio
va, Iași, Pitești, Satu Mare, Ti
mișoara și Tg. Mureș. Ultimul 
act înaintea finalei va marca, 
fără îndoială, un plus de dirze- 
nie și de ambiție din partea tu
turor echipelor participante, 
dornice să se numere printre 
finaliste.

La cea de a IV-a ediție în 
acest an, .Cupa sportului să
tesc* va reuni. în același inter
val. tineri și tinere din trei ju
dețe : Bistrița Năsăad, Maramu
reș și Saeeova. Primul dintre 
ele are calitatea de gazdă. Așe
zările rurale care iși vor primi 
oaspeții — Iăvezde, Josenii Bir- 
găalui, Prunda Birgăului, Șieu, 
Șieuț și Teaca — sint recunos

CONSTĂNȚEANUL ILIE FLOROIU

cute pentru felul cum știu să 
organizeze acțiuni sportive de 
masă, disptinînd și de o bază 
materială adecvată. Competiția 
cuprinde întreceri de atletism, 
trintă, handbal, oină, tenis de 
masă, tir, popice, șah, tenis de 
cîmp, orientare sportivă, volei, 
și, bineînțeles, fotbal. Este, de
sigur. cea mai importantă com
petiție sportivă de masă la ni
velul satelor, din această pe
rioadă, și inițiatorii ei au luat 
toate măsurile pentru a-i asi
gura o reușită deplină.

La Tg. Mureș a fost progra
mată, sîmbătă și duminică, Di- 
namoviada de natație. Bazinul 
atit de primitor din parcul de 
agrement al municipiului este 
gata pregătit pentru primele 
starturi.

Prin urmare, o agendă bogată 
în sportul de masă, cu acțiuni 
ce invită in săli, .in bazine, pe 
terenuri și stadioane numeroși 
tineri, oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

Tuturor participanților, mult 
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HANDBALUL PE
(Urmare din pag. 1)

federația să-l realizeze in mod 
sistematic. Pentru că limba co
mună despre care ni se spunea 
acum două luni că lipsește, tre
buie s-o vorbească nu numai 
tehnicienii și antrenorii, d și 
jucătorii, in prunul riod ei. care 
trebuie să se exprime in teren 
LA NIVELUL CEL MAI ÎNALT 
AL VALORII LOR. LA NIVEL 
MONDIAL.

O deosebită importantă s-a 
acordat analizei problemelor 
tehnice, de pregătire fizică ge
nerală și specială, de instruire 
tehnico-tactică și formare a ca
lităților morale si de voință. 
Astfel au fost stabilite mijloa- 
ee, exerciții precise de mare e- 
fieacitate pentru modelarea an
trenamentelor corespunzător 
cerințelor concrete ale jocurilor 
•ficiale.

De asemenea, conducerea
C.N.E.F.S.  împreună cu federa
țiile, CJ.E.F.S. și organizațiile 
cu atribuții, a organizat o largă 
acțiune de depistare a tinerilor 
eu gabarit mare, care se anun
ță deosebit de utilă pentru • 
aerie de sporturi printre care și 
handbalul.

Internaționalilor noștri, an
trenorilor și federației trebuie 
să le fie clar că, în virtutea 
deținerii supremației mondiale 
in handbal timp de 12 ani. le 
revine sarcina să ridice Întrea
ga lor activitate LA O NOUA

AZI
atletism. Stadionul Re- 

publicii, de la ora • și ora 
18.30 ; campionatele naționale 
de seniori.

FOTBAL, stadionul Dinamo, 
de la ora 16.39 : Dinamo — 
Progresul Vulcan (meri »rrv- 
cal) ; teren Flacăra roșie, de 
la ora 16.30 : Flacăra roșie — 
Rapid (meci amical).

LUPTE. Sala .,33 August». 
de la ora 9 și ora 16 : cam
pionatele internaționale ale 
României.

PENTATLON MODERN. Po
ligonul Dinamo, de la ora 9 : 
proba de tir din cadrul cam
pionatelor naționale ; bazinul 
„23 August", de la ora 16 : 
proba de Înot din cadrul 
campionatelor naționale.

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : concurs dotat cu 
„Cupa Olimpia".

M’INE
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 9 și ora 16.30: 
campionatele naționale de se
niori.

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
de la ora 10.30 : Steaua —> 
Dukla Banska Bistrica (meci 
amical).

LUPTE. Sala „23 August", 
de la ora 9 : campionatele in
ternaționale ale României.

PENTATLON MODERN. Pă
durea Călugăreni, de la ora 
11 : proba de cros din cadrul 
campionatelor naționale.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : concurs dotat cu 
„Cupa Olimpia4*.

DRUMUL ÎNTĂRIRII POTENȚIALULUI
CALITATE, pentru că numai 
astfel vor putea redobindi tocul 
intii in lume. tor această pozi
ție să Ge iatMită de exprimări 
moderne. la nivelul reeonaseut 

si apreciat al sr-olti romăaești 
de har.db:-.

Pentru «ungerea acestui scop 
«l-fi i~ i to condițiile une: concu
rențe Ic_rta puternice, este ne
voie di o maiiă mobilizare la 
toate e - jaaeic handbalului si. 
m tto .riad, de a pregătire 
«tzințiriră. asiduă, de ambiție, de 
seriaritaie. de carnal de dăruire 
totală, de ordine și disciplină.
Iată ceea ce trebuie să 
caracterizeze zi de zi ac
tivitatea handbaliștilor noștri. 
Nu este insă nevoie de multă io- 
vesegaue pentru a constata că 
acest climat de pregătire nu este 
tacă satisfăcător. „Pregătire in
tensă, nu mimarea efortului" se 
cerea la masa rotundă de hand
bal publicata in ziarul nostru. Cu 
toate angajamentele, situația nu 
s-a schimbat prea mult in acest 
an. Se lucrează insuficient la 
antrenamente, multi antrenori 
și sportivi se mulțumesc eu 
puțin, trăiesc prea mult din va
loarea intrinsecă a jucătorilor. 
Cum s-ar explica altfel faptul 
că nivelul jocurilor din cam
pionat nu este satisfăcător, nu 
se ridică la valoarea obiecti
vului stabilit și, prin urma
re, există pericolul unei în- 
tirzieri in îndeplinirea pro
gramului propus ca Ia Jocurile 
Olimpice din anul 1980 hand
balul românesc să cucerească 
medalia de aur. Actele de In
disciplină n-au dispărut din 
handbal. Este adevărat că, spre 
deosebire de trecut, de nu mai 
sint cocoloșite. în acețte ultime 
două luni o scrie de handbalist! 
internaționali cum sint Alexan
dru Folker (Politehnica Timi
șoara). Mircea Bedivan și Cor
nel Durău (Dinamo București). 
Vasile Stingă și Viorel Croitoru 
(Steaua) au suportat consecin
țele diferitelor abateri de la 
disciplină. Se apreciază fantul 
că Federația de handbal a de
venit mai fermă, mai autori

HI PI S M DIN NOU „PROBLEMA" HITURILOR!
Am arătat — și nu o singură 

dată — că soluția „hiturilor» 
(disputarea unui premiu în două 
reprize cu același concurenți), la 
care organizatorii recurg în ulti
mul timp cu regularitate, este to
tal neindicată șl că dacă din 
punct de vedere financiar ar pu
tea fi oarecum explicată. din 
orice alte considerente ea nu-și 
poate găsi locul in programul 
unei reuniuni. $i Să vedem de 
ce, Dacă pentru instituție o 
alergare in plus aduce niște în
casări care rotunjesc, să spunem, 
venitul reuniunii respective, pen
tru jucători repetarea unei curse 
la interval de o oră nu mai pre
zintă aproape nici un interes, în 
mod normal cel de-al doilea hit 
trebuind să Ce (dacă se mină co
rect) identic, ea desfășurare și 
rezultat, cu primul. Numai că, 
din păcate, nu întotdeauna se tn- 
tîmplă așa. Se obișnuiește — șl 
nu de puține ori — ca anumlțl 
cai să „meargă" numai intr-unui 
din luturi, Iar In celălalt să facă 

tară. Ce se va intimplâ însă 
dacă jucători de bază ai lotului 
reprezentativ vor trece mereu 
pe tușă 7 Numai cu trei zile in 
urmă sportivul Cezar Drăgăni- 
ță, de la Steaua, a fost sancțio
nat cu neinduderea in lotul 
reprezentativ care a plecat in 
turneu in Polonia, pentru acte 
ireverențioase ia adresa antre
norilor lotului. Ce fac cluburi
le ? Nu sînt și ele responsabile 
de actele sportivilor lor ? Acest 
morb al toleranței dispare — 
după cum se vede — greu. Și 
totuși el trebuie să dispară.

Handbalul nostru masculin are 
datoria să redobindească tit
lul mondial in 1982 și, 
ptoă atunci, să ciștige me
dalia de aur la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
in 1980. ca o eonsecuție logică 
după „bronzul* de la Munchen 
și .argintul" de la Montreal. 
Dar pentru aceasta, întregul lot 
de seleeționabili și antrenorii 
lor, secțiile de handbal din clu
buri trebuie să-și propună de 
pe acum (la 4 august dau probe
le de control) ca întreaga lor ac
tivitate să fie subordonată re- 
etștigării prestigiului pierdut.

Prin urmare, după cină luni 
de la campionatul mondial de 
handbal și două luni de la 
masa rotundă a ziarului nostru, 
drumul fortificării handbalului 
nostru a începui cu acțiuni a- 
preciabile. dar se impune ca 
APLICAREA NOILOR MĂSURI 
SA SE FACĂ FĂRĂ NICI 
UN RABAT ! Selecționabilii 
trebuie să aibă la club 
un program exigent, în lu
mina cerințelor înalte de 
pregătire, cu controale riguroa
se. Handbaliștii noștri au con
diții bune de pregătire si la 
cluburi și la loturile reprezen
tative.

Ceea ce le cer iubitorii hand
balului nostru este dăruire to
tală pentru ca acest sport atit 
de îndrăgit Ia noi să-și recapete 
strălucirea și România să re
devină țara nr. 1 in handbalul 
mondial.

simplă figurație. în asemenea si
tuație, pentru jucător, pe lingă 
calculul obișnuit privind șansele 
eoncurenților, mai intervine o ne
cunoscută. In care anume hit se 
„duce" un cal șl în care nu, ceea 
ce, trebuie să recunoaștem, nu-i 
tocmai ușor de stabilit. Așa s-a 
intimplat aproape întotdeauna 
(cai inexistenți în prima manșă 
au ciștigat-o lejer pe cea de a 
doua, sau invers) și așa s-a în
tâmplat șl joi. cînd Jug, total 
.apatic* in primul hit al premiu
lui Jidvei, ,-,renaște* surprinzător 
in cel de-al doilea și termină 
victorios în fața acelorași adver
sari de care fusese net întrecut 
doar cu o oră Înainte. Ce am 
mai putea spune ? Poate doar 
G. Vasile (dacă se va găsi cineva 
să-l întrebe) ar putea da un răs
puns. Credem că a sosit momen
tul ca cei in drept să acorde 
atenția cuvenită unor asemenea 
„fenomene*, fiindcă tolerarea lor 
nu aduce nimic bun alergărilor 
de trap. Rezultate tehnice : Cursa

(Urmare din pag 1)

rezultate fără strălucire. Rapi- 
dista Veronica Anghel, înaltă și 
cu fuleu decis, a reușit să-și 
însușească titlul pentru a treia 
oară la 100 m plat De aseme
nea. dinamovistul Claudiu Șu- 
șelescu devenit tot pentru a 3-a 
oară campion național pe 100 
m. fără a reuși insă să coboare 
rezultatul (acum 10.3) spre ni
vele ceva mai... europene. La 
aruncarea greutății, deși avem 
un clștigător mai puțin astep-

0. SPlRLEA Șl OLIMPIA I
(Urmare din pag l)

Au ciștigat, Pe merit Dumitru 
Spîrlea la individual și forma
ția Olimpia I. care au luat ast
fel o serioasă opțiune pentru 
pozițiile fruntașe ale clasamen
tului. in cazul in care urmă
toarele trei probe ale întrecerii 
nu ne vor aduce surprize de 
proporții. Mai ales in re pri
vește disputa pe echipe, lucru
rile par a se fi clarificat net 
deoarece este puțin probabil ea 
echipa Universitatea Timișoara 
să poată recupera sîmbătă și 
duminică handicapul de 500 de 
puncte cu care a fost Întrecu
tă vineri de Olimpia I 1

Clasamente ale probei de scri
mă : echipe — Olimpia I 3312 
p, Universitatea Timișoara 
2712. Olimpia H 2 400 p ; In
dividual — Dumitru Spîrlea 38 
victorii — 1144 p. Constantin 
Călina 36 v — 1096 p, Ștefan 
Cozma 35 v — 1 072 p, Iuliu 
Gatovici 34 v — 1048 p. Vasile 
Nemețeanu 33 v — 1 024 p ; 
după două probe — individual : 
Spîrlea 2 160 p, Cozma 2 142 p, 
Călina 2106 p., Galovici 2 058 p; 
echipe — Olimpia I 6 408 p, U. 
Tim. 5 832 p. Olimpia II 5650 p. 
Azi — două probe: tirul, la po
ligonul Dinamo (ora 9) și nata- 
ția, la bazinul „23 August" (ora 
18), iar duminică dimineața, în 
pădurea Călugăreni — proba de 
cros.

I : 1. Frecvent (N. Gheorghe) rec. 
1:45,1, 2. Silviana, 3. Turban. Sim
plu 380, Cursa a n-a : 1. Iberica 
(M. Ștefănescu) rec. 1:37,1, 1. Ji- 
taru. Simplu 5, ordinea 25, event
II ; Cursa a m-a : 1. Epilog (G.
Popescu) rec. 1:26,6, 2. Cambel,
3. Hella. Simplu 3, ordinea 20, 
event 17, ordinea triplă 101 ; 
Cursa a IV-a : 1. Hapta (Tr. Di
nu), rec. 1:27.7, 2. Formina. Sim
plu 250, ordinea 17, event 28. tri
plu cîștigător 173 ; Cursa a V-a :
1. Tircu (N. Gheorghe) rec. 1:27,7,
2. Silistraru, 3 Ozoraș. Simplu
I, ordinea 51, event 47, ordinea
triplă 247 : Cursa a vi-a : 1. Jug 
(G. Vasile) rec. 1:25,0, 2. Epilog. 
Simplu 3. ordinea 13, event 
triplu cîștigător 1258 ; 
vn-a : 1. Samara (N.

1:32,6, 2. Lazăr, 3.
"* event 

Cursa 

966,
Cursa a 

Slmion) 
Ramlra.

S3, 
a 

Dumitru)

rec. ____
Simplu 2, ordinea 13, 
ordinea triplă 169 ;
VIH-a : 1. Indian (M. 
rec. 1:31.5, 2. Fobița, Simplu 290, 
ordinea 59. event 29.

Gh. ALEXANDRESCU

lat. boberul brașovean Paul 
Neagu. tricoul de campion nu 
va fi decernat intrucit baremul 
prevăzut (destul de modest și 
el : 17.80 m) nu a fost realizat ! 
La 10.000 m. conform previziu
nilor. Iiie Floroiu a luat cursa 
pe cont propriu și a dus-o ma
gistral pină in final. înregis- 
trînd un record național pro
mițător pentru campionatele 
europene (v.r. 27:59.93, copios 
depășit cu peste 12 sec).

Calificările din prima zi lasă 
să se întrevadă întreceri foar
te disputate siir.bătă (de la ora 
17,30). la lungime (cu Gina Pa- 
nait 6,50 m la calificări. Doina 
Anton 6,46) ; la triplusalt (cu 
Carol Corbu. Adrian Ghioroaie 
și Bedros Bedrosian) ; la 800 m 
(cu Fița Lovin, Mariana Su

man. Elena Tăriță). precum și 
duminică (de la ora 17), la 1500 
m (cu Ileana Siîai, Natalia Mă- 
rășescu și hors-concours italian
ca Gabriella Dorio) etc.

REZULTATE TEHNICE : 400 mg 
(f) : 1. Alexandrina Bădescu (Ra
pid) 53,1 ; 2. Gabriela Banciu 
(Met. Buc.) 58,7 ; 3. Cristina Co- 
jocaru (Olimpia Craiova) 41,8. 
400 m (b) : 1 Horia Toboc (Fa
rul) 47,6 ; 2 Șt. Nagy (Steaua)
«.3 : 3. Sig. Nagy (C.A.U. Buc.) 
48,6. 100 m (f) : 1. Veronica An
ghel (Rapid) 115 ; 2. Maria Sa- 
mungi (Farul) 11.4 ; 3. Otilia Șo- 
mănescu (Steaua) 11,6 ; 3900 m 
(î) : 1. Natalia Mărășescu (CSM 
Craiova) 8:55 8 ; 2. Maricica Pui
că (Olimpia Buc.) 9:90,2 ; 3.
Georgeta Gazibara (CASU Tim) 
9:01,6 ; greutate (b) : 1. Paul
Neagu (Tractorul) 16,95 m (camp, 
al Daciadei) ; 2. Gh. Crăclunescu 
(Steaua) 16.67 m ; 3. s. Tirictii-
ță (CSS Atl. Buc.) 16,37 m ; 
IM m (b) : 1. Claudiu Șușelescu 
(Dinamo) 16,3 ; 2. P. Szekernyes 
•(CASU Cluj-Napoca) 16,4 ; S^.F1. 
Bălțat (Șeaua) 10.4 ; 10 090 m ; 1. 
Iile Floroiu (Farul) 27:47,8 — re
cord național j 2. C. Andreica 
(Rapid) 28:31,4 : 3. Gh. Zaharia 
(CSU Galați) 29:22,3.
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UN REUȘIT
(Urmare din pag. 1) coi

   mi 
eleve din toate sectoarele Capi- cui
talei, membre ale cercurilor de mc
gimnastică din cadrul Caselor in
pionierilor și șoimilor patriei. (ci
Din mulțimea de fetițe îmbră- Șo
cate in costume dintre cele mai Ca
originale, ne-au reținut înde- $ci
osebi atenția reprezentantele lat
sectorului 5, pioniere de la șco- toi
Iile generale nr. 36, 96, 103 și co;
109, care — sub îndrumarea ev
unui grup de profesoare de spe- mi
cialitate — au dat un veritabil !
recital de măiestrie (in special av
Ștefania Vlasie, Gabriela Ioniță, cu
Marga VVeiss și Elene Tudosie), ba
precum și grupa de gimnastică de
cu cercuri a pionierelor de la gr.
școlile generale nr. 27 și 28, în- cu
drumate de profesoarele Rod:ca nii
Apăteanu și Maria Stăpînoiu. cu

Reprezentanții Casei pionieri- Sa
lor din sectorul 4, pionieri din 
cercul de navo și acromodele au ți<
atras atenția a mii de copii. aș
care au populat o parte a lacu- at
lui din Parcul tineretului, prin ru
demonstrațiile lor — una mai tri
frumoasă ca alta — cu ambar- de
cații și planoare. Profesorul n<
Valeriu Ionescu, un neobosit în- cr
drumător al tinerei generații in „1
sporturile tehnico-aplicative, a el



Sfîrșiiul acestei săptămîni este deosebit de bogat în întreceri ale ,,Daciadei**. Peste 1000 de 
copii, juniori și seniori se află angajați în apriga dispută pentru cucerirea titlurilor naționale și de 
învingători în prima ediție a marii noastre competiții naționale. Relatările redactorilor și co
respondenților noștri încearcă să reconstituie ceva din entuziasmul 
sportive de amploare.

prilejuit de aceste manifestări

A. TELECDI (Steaua), LA AL DOILEA NUMEROASE RECORDURI IN

SUCCES PE VELODROM Întrecerile tinerilor înotători

Un nou succes al șahului nostru

DANA NUJU-AOPTAMAESTRĂ 
INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Zi aglomerată ieri, pe velodro
mul Dinamo, în cadru-l campio
natelor naționale de ciclism pe 
pistă, cu două probe (1 000 m cu 
start de pe loc — seniori și vi
teză juniori) Încheiate și una 
(urmărire individuală juniori — 
4 ooo m) dusă pînă în semifinale.

Proba de contratimp a seniori
lor s-a încheiat cu victoria indu
bitabilă a stei ist ului Atila Telegdi, 
aflat la al doilea succes in aceste 
finale. O meritorie performanță 
si-a înscris in palmares și junio
rul Georgian Marinescu (Vo-T.ța 
București), clasat al doilea in 
competiția seniorilor, iată clasa
mentul final ai probei de 1£W m 
cu start de pe loc : L Atila Te- 
legdi (Steaua) — campion al Ro
mâniei și câștigător al „Dacia- 
dei“ 1:11,5 ; 2. Georgian Marinescu 
(Voința) 1:I3.2 ; 3. Romică Si-
mion (CIBO Brașov) 1:13.4 ; L 
Nandu Sirbj (Dinamo) 1:13,<:S. 
Mihai ștefan (Steaua) 1:14.3 : 
Costică Bonclu (Steaua) 1:14.8.

Proba de viteză a juniorilor a 
revenit — așa cum era de aștep
tat — lui George Ion. El a rea- 

pe ultimii 200 m — în 
iar în finală

lizat 
semifinale 11.5 s, 
11.6 s. Clasament ' 1. George loa 
(CL sp- șc. nr. 2 Buc.) — cam
pion al României și cistigător al 
„Daciadei- ; 2. Iulian Gache (Di
namo) ; t. G. Marinescu (Voința);
4. Alex. Puiu (CL sp. jc. nr. 1 
Buc.).

In semifinalele probei de ur
mărire indivîdualâ juniori s-au 
calificat : Gh. Lăutara (CL sp. 
șc. nr. 1 Buc.), Ion Pan ea (CL 
ap. șc. nr 1 Buc ), Ionel Chiraa 
(CL sp. SC. nr. 1 BUC.) și Pani 
Bortea (Voința). Cel mai bun 
timp al zilei a fost realizai da 
Gh. Lântara : 5:14.2.

Azi, de la ora 153>, slnt pro
gramate probele de urmărire pe 
echipe seniori șl urmărire indivi
duali juniori, iar miine — de la 
ora 9,30 — întrecerile de semi
fond seniori și juniori.

Cele două partide întrerupte 
în ultima rundă a Turneului 
internațional feminin de șah 
de la Sinaia (Stadler — Jicman 
1-0 și Sinka — Olteana 1—0) 
au produs modificări doar in 
partea inferioară a tabelei de 
concurs. Clasamentul final este 
următorul :

1. Tatiana Lemaeiko (Bulga
ria) 8! 3 puncte din U posibile. 
2. Dana Nuțu 8 p'. 3—5. Eiisa- 
beia Polihroniade. Viorica Ilie. 
Lia Bogdan 7% p. 6. Gradzina 
Szmaczinska (Polonia) 5’4 p. 7. 
Margareta Muresan 5 p. 8—9. 
Corry Vreeken (Olanda). Tere
za Stadler (Iugoslavia) 
Ligia Jicman 3‘n P. U. 
Sinka (Ungaria) 3 p. 
briela Olteana 2 p.

Un succes remarcabil înre
gistrează la acest turneu tinăra 
jucătoare DAN A NUTU care, 
intr-un interval de numai 3 
luni, realizează cea de a doua 
notă de maeștri internațională, 
ceea ce ii aduce înaltul titlu. 
Q urmează să-i Ce atribuit in 
mod oficial la Congresul 
FIDE. ce va avea Ioc in oc
tombrie. la Buer.os Aires, cu 
prilejul Otimpiadei de sah.

Dana Nuțu. ia virată de 21 
de ani. este studentă la Facul
tatea de matematică a Univer
sității din Timișoara. Ea face 
narte din Clubul ..Electro mo
tor*-. pregăliada-se la -Medi
cina**. sub conducerea antreno
rului Șerban Nearoțu. Dana 
Nota a fost de două ori cam
pioană de junioare a tării. în 
primul său an de seaiorat ea

4 p, li.
Brigitta
12. Gx-

a reușit performanța de a de
veni cea de a 8-a noastră ma
eștri internațională. Acest ti
tlu îl mai dețin Elisabeta Poli- 
hroniade. Gertrude Baumstark, 
Margareta Muresan. Maria Al- 
buleț. Margareta Teodorescu. 
Margareta Perevoznie și Rodi- 
ea Reicher.

Junioara Viorica IIie și Lia 
la acest 

de maestră 
sperăm că 

in curind aceste două tinere si 
talentate lucitoare vor reuși să 
facă și cel de al doilea pas 
spre titlu.

Oricum, acest 
turneu au fost 
fructuoase pentru 
nesc.

Bogdaa au obținut 
turneu prima notă 
internaționali. Să

an $i acest 
deosebit de 
șahul româ-

(V. Oi.)

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE
ALE ATLEIILOR JUNIORI II

în masivul Bucegi,

INTILNIRE PRIETENEASCA INTRE
ALPINIȘTI ROMÂNI

Atila Telcgdi (Steaua), in timpul evoluției de ieri în proba de
1 000 m cu start de pe loc

Foto : I. MIHĂICĂ

MECIURI ECHILIBRATE, SCORURI STRÎNSE

IN TURNEELE FINALE LA HANDBAL
Turneele finale ale „Daciadei* 

La handbal au scos in evidență 
și ieri, 
valoarea 
Acestea 
mice și 
tăcu Iară,

ca și în celelalte zile, 
formațiilor participante, 
au oferit dispute dina- 
cu o " “ ”ridicată cotă spec-

VASLUI. Cu 
ral. favoritele 
ultima 
cit și 
vineri, 
că ele 
eforturi . __  _ ____  _
scrise victoriile pe foile de ar
bitraj. Astfel, în meciul Mureș— 
Brașov, jucătoarele acestei din 
urmă echipe s-au desprins în 
Învingătoare numai în ultimele 

.4 minute, cînd au transformat 
la rlnd 5 aruncări de la 7 m 1 
Și pentru că a venit vorba de 
aruncări de la 7 m să preci
zăm că în acest meci s-a sta
bilit. probabil, un „record**, a- 
cordindu-se nu mai puțin decît 
20 de aruncări de la 7 m... Dar 
lată rezultatele și principalele a- 
utoare ale punctelor înscrise : 
Mureș — Brașov 16—19 (11—9), 
Gali 9, Pereș 4 — Mureș, Radu 
9, Oancea 4 — Brașov; București 
— Bacău 14—9 (7—7). Eremia 6,

toate că, în gene- 
au învins, atit în 

a etapei de joi, 
primele meciuri de

parte 
in 
este de subliniat faptul 
au trebuit să facă mari 

pentru a-și vedea în-

ASTĂZI, IN COMPETIȚIE
JUDO. Incepînd de astăzi, timp 

de două zile, sala Dinamo din 
Capitală va găzdui întrecerile fi
nale ale campionatelor indivi
duale de juniori. Pentru desem
narea cîftigătorilor la cele două
categorii de vîrsiă se vor întrece 
peste 300 tineri sportivi,
ton în etapele de zonă.

invingâ-

RUGBY. Etapa finală 
ciadei* (la seniori și 
programează astăzi partidele — 
pentru locurile 1—2: stadion Par
cul. copilului, de la ora 15 : Ga
lați — București Guniorij, Bucu
rești — Hunedoara (seniori) ; 
pentru locurile 3-4 : stadionul
Steaua, de la ora 8,30 : Con
stanța — Sibiu (seniori). Con
stanța — lași (juniori) ; pentru 
locurile 5-6 : stadionul Tineretu
lui, teren IV, de la ora 8,30 : 
Vaslui — lași (seniori), teren M, 
de la ora 8,30 : Sibiu — Cluj 
(juniori) ; pentru locurile 7-8 : 
stadion Tineretului, teren IV, ora 
10 î Cluj — Timișoara (seniori), 
teren TI, ora 10 : Vaslui — Ilfov 
(juniori).

___________________________________

a ,,Da- 
juniori)

7
Iași ll—<

Arghlr 4 — București, TSrok 
— Bacău ; Brașov ” ’ _1
(6—2), Radu 4, Rhein 5 — Bra

șov, lonașcu 3 — Iași ; Bacău — 
Hunedoara ÎS—12 (5—5). (I. GA-
VIULESCU),

BRĂILA. Spectatorii prezenti în 
noua Sală a sporturilor au asis
tat la jocuri echilibrate, cu fina- 
luri palpitante, cu scoruri strînse. 
Iată rezultatele : București — 
Dolj 33—13 (11—6) ; Timiș — Cluj 
21—20 (12—10), cele mal multe 
puncte Folker 6, Feher 4, Cris
tian 4 — Timiș, D. Petru 10, 
Voigt 5 — Cluj ; Cluj — Iași 
18—16 (10—10), scorul s-a menți
nut egal pînă In ultimele minute; 
Brașov — Dolj 22—19 (8—5). (N. 
COSTIN — coresp.)

REZULTATE BUNE Șl..
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin tele

fon). întrecerile campionatelor 
naționale de haltere pentru se
niori au continuat în Sala Arma
tei din localitate cu disputele la 
categoria cocoș, începute și În
cheiate cu mari surprize. Consa
cratul Stan Paraschiv (Steaua) a 
fost nevoit să abandoneze tn 
urma unui accident, iar coechipie
rul său, Mircea Tuli, a depășit 
greutatea la cîntarul oficial, fiind 
nevoit, apoi, să concureze la o 
categorie superioară (pană) unde 
a ratat trei încercări la ,.arun
cat** si a ieșit din concurs. Titlul 
la ,,cocoș**, la total, a revenit, în 
mod surprinzător, cu un rezul
tat promițător, tînărului Gelu 
Radu (21 ani), care i-a întrecut 
pe compon enții lotului reprezen
tativ. Clasament — la total : L 
G. Radu (A.S.A. Tg. Mureș) 230 
kg. 2. M. Chiamll (Chimpex Con
stanța) 227,5 kg. 3. Gh. Mafiei 
(C.S. Onești) 2Z7.5 kg. La „smuls**: 
1. Chiamil 100 kg. 2. Mafiei 97,5 
kg, 3. Radu 97,5 kg. La „arun- 
cat“ : L Radu 132,5 kg, 2. Maf- 
tei 130 kg. 3. Chiamil

O luptă pasionantă 
șl la categoria pană, 
care două titluri au 
C. chiru cu rezultate bune. Cla
sament — la total : 1. C. Chiru 
(Steaua) 255 kg, 2. St. Klss (Clu- 
jana) 250 kg, 3. M. Grigoraș (Ra
pid București) 247,5 kg. 
„smuls*

2.
125 kg.
a avut loc 

întrecere în 
revenit lui

La
1. Chiru 115 kg, 2. Kiss

110 kg, 3. Grigoraș 107,5 kg. La

CRAIOVA, 18 (prin telefon). Pe 
Stadionul Central din localitate 
au început vineri Întrecerile fina
le ale campionatelor republicane 
de atletism ale juniorilor II, 
competiție înscrisă în „Daciadă".

La întreceri iau parte 528 de 
tineri atleți și atlete reprezentând 
92 de cluburi și asociații sporti
ve din 34 de județe și municipiul 
București. Timpul frumos și con
dițiile bune de concurs au oferit 
un cadru propice pentru înregis
trarea unor performanțe bune. Șl. 
în general, acestea n-au lipsit 
din foile de concurs ale primei 
zile a campionatelor. Cu 
prilej a fost realizat, de 
un nou record de juniori 
II In proba de 100 mg.

Iată lista câștigătorilor :

Șl CEHOSLOVACI

acest 
pildă, 

cat.

în masivul Bucegi s-a în
cheiat întîlnirea prietenească 
de alpinism organizată de Fe
derația română de turism-alpi- 
nism si federația de speciali
tate din Cehoslovacia. La ac
țiune au participat o echipă de 
trei alpinisti cehoslovaci : Iosef 
Rybicka, Jiri Smidt si Svato
pluk Lenart, condusă de Iosif 
Novae, si o echipă de trei alpi- 
niști români : Florin Mihăiles- 
eu (Torpedo Zărnesti). Ion 
Vasluiana (Dinamo Brașov) și 
Dionisie Doru (Torpedo Zăr-

nești). condusă de Alexandru 
Floricioiu. Timp de o săptămi- 
nă. alpiniștii au executat esca
lade în „Fisura mult dorită-. 
„Fisura albastră** și alte trasee 
din peretele Văii Albe, cu un 
grad foarte mare de dificultate, 
întîlnirea dintre alpiniștii ro
mâni și alpiniștii cehoslovaci a 
avut scopul — realizat pe de
plin — de a se efectua un 
fructuos schimb de experiență 
pe târimul escaladelor pe pe
reți de stîncă cu structuri geo
logice deosebite.

Iată lista câștigătorilor : BĂ
IEȚI: 100 m : Nlcolae Bancor 
(C.S.Ș. Ploiești) 10,9 : 1500 m : 
Laszlo Darvaș (Amidex Tg. Se
cuiesc) 3 :58,1 ; 110 mg : Mihai
Breaza (Lie. „N. Bălcescu" Cluj- 
Napoca) 15,9 ; disc : Ștefan Cor- 
poș (C-S.Ș. Mediaș) 54.52 m ; 
FETE : 100 m : Lucia Negovan 
(Mureșul Tg. Mureș) 11,9 ; 1500
m : Eugenia Nicola (C.S.Ș. Arad) 
4:28,0 ; 100 mg : Maria Vlăsceanu 
(LCEA C-lung Muscel) 14,0 —
nou record național, lungime : 
Marieta lieu (Lie. 5 Deva) 5.B9 
m ; greutate: Liliana Isac (C.S.A. 
București) 13,23 m.

Campionatele continuă sîmbătă 
si se încheie duminică seara.

Vasile POPOVICI, coresp.

m : Miine, la Satu Mare

0 MARE DEMONSTRAȚIE AVIATICA

SURPRIZE LA HALTERE
„aruncat** : 1. Grigoraș 140 kg, 2. 
Kiss 140 kg, 3. Chiru 140 kg.

Campionatele se încheie dumi
nică la prlnz.

Ion OCHSENFELD

Aeroportul din Satu Mare va 
găzdui miine. incepînd de la 
ora 11, o mare demonstrație 
aeriană, organizată de Aeroclu
bul central român, cu sprijinul 
organelor locale. eveniment 
înscris sub genericul „Dacia- 
dei“ si dedicat zilei de 23 Au
gust. Cu acest prilej se aniver
sează 40 de ani de la deschi
derea primei linii de transport 
aerian public între Satu Mare 
Si București.

Bogatul program al mitingu
lui aviatic, la care iși dau 
concursul cei mai buni zbură
tori sportivi, maestri si maeștri 
emeriti ai sportului, campioni

republicani si balcanici, va cu
prinde evoluții de mare spec
taculozitate ca: salutul avia
torilor. zboruri acrobatice cu a- 
vioane si planoare, vînătoare 
de baloane, salturi in masă ale 
parașutiștilor. zboruri „în o- 
glindâ". Accesul publicului este 
liber.

EXCURSII
CU AUTOCARUL

republicane de pistă (semi- 
fond seniori, semifond ju
niori).

Si M BATA
CICLISM. Velodromul 

namo, ora 15.» : Campiona
tele republicane de pistă (ur
mărire pe echipe seniori, ur
mărire individuală juniori).

JUDO. Sala Dinamo, de la 
orele 9 șl 16 : Finalele cam
pionatelor republicane * 
morilor de categoria 
11-a.

RUGBY. Stadioanele 
tulul șl Ghencea, de la ora 8,30: 
meciuri tn cadrul turneului 
final al Daciadei (seniori și 
juniori) locurile 3—8 ; stadio
nul Parcul Copilului, de la 
ora 15 • partide pentru locu
rile 1—2 In cadrul Daciadei : 
București — Galați (juniori) 
și București — Hunedoara 
(seniori).

DUMINICA
CICLISM. Velodromul 

namo, ora 9,30 : campionatele

ale ju- 
I și a
Tinere-

DL

plecare la 24 august 1978. ora 
6,30, din fața hotelului Inter
continental, pe traseele :

• București
— Cozia

Călimăneștl

• București — Rueăr 
Bran — Brașov

FOTBAL. Stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Rulmentul 
Alexandria (Div. B). stadionul 
Dinamo, ora 11 : Progresul
Vulcan — Șoimii Sibiu (Dlv. 
B) Meciuri din cadrul „Cupei 
României", de la ora 16,30 : 
teren Danubiana : Danubiana 
— Mecanică fină ; stadionul 
Ghencea : Șoimii TAROM — 
Unirea Tricolor ; teren F.R.B.: 
Electronica — Tehncmetal ;

Aba- 
Flacâra roșie : 
— Automecani- 

August" IV :

2

• București — Cheia — Să- 
cele — Brașov
• București 

Argeș
• București 

— Voina

Curtea de

Tîrgoviște

teren TJW.B. : T.M.B. 
torul ; teren
Flacăra roșie 
ca ; teren „23 
I.O.R. — Sirena.

JUDO. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Finalele campiona
telor republicane ale juniori
lor de categoria I si a n-a.

• București — Poiana Bra
șov

• București — Slănic — Tîr- 
goviște

Slănic• București 
Cheia

înscrieri individuale și în 
grup se primesc zilnic, între 
orele 8—20, 1a punctele de 
valorificare din : Bd. N. Băi- 
cescu 35, Bd. 1848 nr. 4, Bd. 
Republicii 68, Cal. Grivițel 
140.



„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE C
LA CAMPIONATUL DIVIZIEI 1

STEAUA BUCUREȘTI- F.C ARGEȘ PITEȘTI
BUCUREȘTI, Calea Ple.nei nr. 114, tel. 31.08.82

CULORI : roșu-albastru. STADION :
Steaua, capacitate 30 000 locuri.

ANUL Înființării : 1947. Prima partici
pare în Divizia A : 1047/48.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚĂ : a cu
cerit titlul de campioană In edițiile : 1951, 
1952, 1953, 1958, 1959/60, 1960,'Șl, 1967/68, 1975/78 
și 1977/78.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : col. Gheorghe Drăgănescu, 
președintele secției : col. Alexandru Florescu.

ANTRENORI : GHEORGHE CONSTANTIN — principal. Va- 
slle Zavoda — secund, Carol Cretnieeanu — Juniori. MEDIC : 
Mugur Ghlmpețeanu. MASOR : Gheorghe Tufaru.

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
812 381

BUCUREȘTI

197 234 1471-1010 959

LOTUL DE JUCĂTORI

Răducanu (anul nașterii : 1946 - meciuriPORTARI : N.
în Divizia A : 297 — goluri marcate : 3), V. lordache (1950
- 123 - 0), Lascu (1959 - debutant).

FUNDAȘI : Anghelini (1954 - 195 - 2). Nițu (1952 - 
117 - 2), Agiu (1956 - 88 - 2). Someș (1951 - 187 - 3), 
FI. Marin (1953 - 109 - 0). Vigu (1946 - 340 - 30).

MIJLOCAȘI : I. Ion (1954 - 129 - 12), Dumitru (1950 - 
266 - 48). T. Stoica (1954 - 80 - 6), Zahiu (1956 - 42
- 12), lordănescu (1950 - 207 - 109), Iliescu (1959 - 
debutant).

ATACANȚI : Troi (1949 - 170 - 40). M. Răducanu 
(1954 - 131 - 51), C. Zamfir (1951 - 106 - 17). A. lo- 
nescu (1958 - 21 - 1), Aelenei (1954 - 108

PETROȘANI, sir. Republicii nr. 102, tel. 4.30.03.
CULORI : alb-negru. STADION : Jiul, ca

pacitate 3 000 locuri.
ANUL ÎNFIINȚĂRII : 1919. Prima partici

pare In Divizia A : 1946/47.
CEA MAI BUNA PERFORMANTĂ : locul 

3 tn ediția 1048/43.
PREȘEDINTELE CLUBULUI : Mircea Pascu.
ANTRENORI : GHEORGHE 

juniori. MEDIC : Gheorghe 
Gram.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ
707 251 157 299

PITEȘTI, sir. Horio, Cloșca și Crișan nr. 15, 
let. 3.38.42.

POLITEHNICA TIMIȘOARA----
politehnica'

CULORI : alb-violet. STADION : „1 Mai' 
capacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFUNȚARH : 1353. Prima partici
pare in Divizia A : 1361/62.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : a cu
cerit titlul de campioană in ediția 1371/72.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : Ion Barbu.
ANTRENORI : FLORIN HALAG1AN — principal, Leonie 

lanovschi — Juniori. MEDIC : Paul Tomescu. MASOR :
Gheorghe Caravețeanu.

BILANȚ REALIZAT PÎNA IN PREZENT IN DIVIZIA A
476 201

JIUL PETROȘANI^— COR VINUL HUNEDOARA —
HUNEDOARA, str. dr. Petru Grosa M. 1, 

tel. 1.49.00

EN'E — principal, < 
David. MASOR :

Gogu Tone* —
Sigismund

IN PREZENT IN DIVIZIA A
904-1039 659

LOTUL DE JUCĂTORI

Cavai (anul nașterii : 1951 - meciuri in Di- 
- goluri marcate : 0). Moise (1956 — debu-

82 193 674- 672 4S4

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Speriotu (anul nașterii : 1957 - meciuri in 
Divizia A : 34 - goluri marcate : 0), Gh. Cristian (1956 
- 61 - 0).

FUNDAȘI : M. Zamfir (1955 - 108 - 3). Olteanu (1946
- 296 - 8). G Stoncu (1956 - 56 - 0), Cirstea (1949 - 
100 - 4), hran (1946 - 270 - 3), Moisescu (1952 - 16
- 0). lonașcu (1960 - debutont).

MIJLOCAȘI : lovănescu (1953 - 135 - 20), 
(1950 - 35 - 0), M. Toma II (1957 - 30 - 
(1952 - 45 - 4). Bărbulescu (1957 - " "

ATACANT! : D. Nicolae (1952 -
(1956 - 128 - 67). Dobrin (1947 -
(1952 - 35 - 1). Roșu (1954 - 60
- D.

90 - 2).
72 - 11). 
337 - 95), 
- 5), Turcu

Chivescu
1), latan

Radu II 
Radu III 
(1960 -

TIMIȘOARA, «tr. Paris nr. 1, tel. 3.53.73.
CULORI : alb-violet. STADION : „1 Mai“, 

capacitate 40 ooo locuri.
ANUL ÎNFIINȚĂRII : 1921. Prima partici

pare in Divizia A : 1948/49.
CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : locul

3 in edițiile 1950, 1958, 1957/58, 1982/83 șl
1977/78.

VICEPREȘEDINTELE CLUBULUI : Gheor
ghe Ivan.

ANTRENORI : ANGELO NICULESCU — principal, Costl 
Răduleecu — secund, Tiberiu Itineanțu — juniori. MEDlt 
Petre Manciu. MASOR : Roland Jlvoinov.

TIMISOARA

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN
536 198 136 202 744- 773

LOTUL DE JUCĂTORI

DIVIZIA A
532

— meciufR
Rupp (1958

PORTARI : Bothori I (anul nașterii : 1950 
Divizia A: 108 — goluri marcate : 1), 
debutant).

FUNDAȘI : Vișan (1952 - 236 - 0). Nadu (1957 -
- 0), Păltinișan (1951 - 149 — 16), Mehedințu (1949 
191 - 1), Borna (1957 - 38 - 2), Flooreș (1950 - 1
- 15).

MIJLOCAȘI : Dembrovschi (1945 - 293 - 86). U 
(1952 - 117 - 21), O. Roșea (1955 - 104 - 10), Șerb 
noiu (1950 - 165 - 20), Cotec (1952 - 85 - 23), Giuch 
(1954 - 29 - 4).

ATACANȚI : S. Anghel (1952 - 140 - 28), Nucă (15
- 44 - 7), Petrescu (1948 - 243 - 19), luga (1954 -
- 1), Volaru (1952 - 25 - 8).

X. S., TÎROOVișTE-

CULORI : alb-a’.bastru. STADION : 
vinul, capacitate 12 500 locuri.

ANUL ÎNFUNȚARH : 1321. Prima partici
pare in D:vi2ia A : 1954.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA t locul 
I in ediția 1977/78.

VICEPREȘEDINȚII CLUBULUI : Ion So- 
col și Nichitor Oargă.

ANTRENORI : ILIE SAVU — principal, Remus Vlad — se
cund, Dumitru Pătrașcu — Juniori. MEDIC : Alic Petru. 
MASOR : Ion Bone.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
120 35 34 51 139- 185 104

LOTUL DE JUCĂTORI

TIRGOVIȘTE, Str. Cimpulung nr. 72, tel. t.39.71

CULORI : roșu-albastru. STADION : Mu
nicipal, capacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 1350. Prima partici
pare in Divizia A : 1361/62.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : locul
3 in ediția 1377/78.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : Gheorghe 
Rădulescu.

ANTRENORI : NICOLAE PROCA — principal, Gheg 
Beeheanu — secund, Eugen Popescu — juniori. Mîfr 
Gheorghe Untea. MASOR : Alexandru Apostescu.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
60 20 13 27 61- 99 53

LOTUL DE JUCĂTORIX

PORTARI : 
vizia A : 105 
tont).

FUNDAȘI :
- 17). Ciupitu (1948 - 211 - 7).
- 2), P. Nicolae (1949 - 105 -
- 0), Pintea (1956 - debutant).

MIJLOCAȘI : Tr. Stoica (1952 - 113
- 214 - 69), Stoichiță (1954 - 127 - 9). N. Toma (1947
- 66 - 2), Dubinciuc (1956 - debutant), Cassai (1951 - 
164 - 16).

ATACANȚI : Sălăjan (1953 - 81 - 19), Dumitrache 
(1948 - 256 - 139), Bucurescu (1953 - 76 - 12), Topor 
(1959 - 6 - 0).

Rusu (1953 - 89 - D. 
P.
0),

Bădin (1947 - 239
Grigore (1957 - 34
Covaci (1952 - 40

- 8), Mulțescu (1951

PORTARI : I. Gabriel (anul nașterii : 1953 — meciuri în 
Divizia A : 155 — goluri marcate : 0), Bologan (1951 - 
48 - 0).

FUNDAȘI : Bucur (1954 - 47 - 0). Merlă (1954 - 13
- 0), Gălan (1954 - 17 - 1). Miculescu (1954 - 57 - 1), 
Bogdan (1956 — debutant), Andone (1960 - debutant), 
Dina (1956 - 14 - 0).

MIJLOCAȘI : Dumitriu IV (1953 - 138 - 11), Angelescu 
(1946 - 257 - 11), I. Petcu (1959 - 22 - 5), Economu 
(1953 - 56 - 8), R. Nunweiller (1944 - 330 - 40).

ATACANȚI : Lucescu (1945 - 283 - 64). Agud (1953 - 
95 - 14), Nicșa (1958 - 24 - 3), Șurenghin (1956 - 30 - 
2), Gh. Georgescu (1951 - 44 - 11), Văetuș (1956 -
- 46 - 8).

PORTARI : Coman (anul nașterii
Divizia A : 177 - goluri
2 - 0).

FUNDAȘI : Gheorghe
(1953 - 30 - 0), I. Ene
31 - 0), Enache (1953 - 14 -0), S. Dumitrescu 
debutant).

MIJLOCAȘI : Tătaru (1948 - 229 - 75). Kallo
32 - 3). I. Stefănescu (1953 - 26 - 0), Tănase 
14-0), Greaca (1958 - 22 - 1), Furnică 
34 - 0).

ATACANȚI : FI. Grigore (1956 - 28 - 2). Sava (19! 
22 - 7), Marinescu (1951 - 29 - 7), Isaia (I960 - 9 • 
Martin (1956 - 4 - 0). Miu (1956 - 1 - 0).

OLIMPIA SATU MARE ——
SATU MARE, str. Eliberării nr. 8, tel. 1.38.12. 

CULORI : galben-albastru. STADION ;
Olimpia, capacitate 14 000 locuri.

anul Înființării : 1321. Prima parti
cipare în Divizia A : 1937/38.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : locul 
t in ediția 1974/75.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : Boris Olteanu.
ANTRENORI : GHEORGHE STAICU — principal, Ștefan 

Czako — secund, Iosir Kalmar — juniori. MEDIC : Gavril 
Suclu. MASOR : Cornel Zaharia.

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A

120 41 24 55 129- 187 106

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Pusztai (anul nașterii : 1944 - meciuri In 
Divizia A : 25 - goluri marcate : 0) ; Feher (1952 — 17 — 
0) ; Szabo (1955 - debutant).

FUNDAȘI : Pinter (1957 - 11 - 0), Smarandache (1953
- 152 - 9), Matei (1953 - 91 - 0). M. Popa (1952 - 54
- 3), N. Marcu (1953 - 30 - 1), Pop (1957 - debutant).

MIJLOCAȘI : Sabou (1954 - 33 - 4), Kaizer (1953 - 
90 - 10), Both I (1947 - 118 - 28), Bathori II (1952 - 
63 - 5).

ATACANȚI : V. Mureșan (1952 - 158 - 28), Hațeganu 
(1954 - 68 - 13). Helvei (1953 - 85 - 8), Goia (1959 - 
debutant), Z. Pataki (1954 - 3 - 0).

F.C. BIHOR ORADEA -
ORADEA, str. Iosif Vulcan nr. 11, tel. 2.40.52.
CULORI : alb-albastru. STADION : F.C. 

Bihor, capacitate 17 500 locuri.
ANUL ÎNFUNȚARH : 195». Prima partici

pare in Divizia A : 1363, 64.
CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : locul 

7 in ediția 1963/64.
PREȘEDINTELE CLUBULUI : Grigore Cacuci.
ANTRENORI : EMEKICH JENEI — principal, Iosif Buda — 

secund, Gheorghe Dărăban — juniori. MEDIC: Ovidlu Bălă- 
nean. MASOR •: Marcel Gafenco.

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
270 88 60 122 296- 390 236

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : M. Albu (anul nașterii : 1951 - meciuri in 
Divizia A ; 62 — goluri marcate : 0), Vidac (1949 - 112 
- 0).

FUNDAȘI : Z. Noghi (1955 - 41 - 0). Bigan (1947 - 
115 - 4), Gh. Dumitrescu (1956 - 42 - 0), Zare (1959 -6
- 0), Petrovici (1952 - 29 - 0), Horvath (1960 - 3 - 0), 
T. Molnar (1952 - debutant).

MIJLOCAȘI : Naom (1951 - 192 - 6), Ghergheli 
(1951 - 238 - 68), M. Marian (1951 - 84 - 3), C. Geor
gescu (1955 - 55 - 7), I. Negrea (1954 - debutant), F. 
Pataki (1958 — debutant).

ATACANȚI : Lupâu (1957 - 53 - 6), Kun II (1949 - 219
- 74), Fildan (1954 - 34 - 3), Kiss (1959 - 14 - 2), 
Pată (1960 - 5 - 0).

1946 — meciuri
marcate : 0), N. Stancu (195

(1952 - 33 - 0), 
(1956 - 28 - 1), Pitoru

POLITEHNICA IAȘI
IAȘI, str. Ștefan Gheorghiu nr. S, tel. 1.47.31.

CULORI : alb-albastru. STADION : „23 
August", capacitate 12 600 locuri.

anul înființării : 1945. Prima parti
cipare în Divizia A : 1960/61.

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA : locul 
6 tn ediția 1965/66.

Aiera- 
(19: 
(19:

(195
(194 

(1947

J

VICEPREȘEDINTELE CLUBULUI : Octavian Neagoe.
ANTRENORI : LEONID ANTOHI — principal, Ion Ma 

secund, Mihai Bîrzan — juniori. MEDIC : Ion Apostol. 
SOR : Mihai Tăriță.

BILANȚ REALIZAT PINĂ ÎN PREZENT IN DIVIZIA

447 159 90 198 582- 666

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Naște (anul nașterii ; 1953 — meciuri i 
vizia A : 41 - goluri marcate : 0), Bucu (1956 - 27

FUNDAȘI : Micloș (1953 - 93 - 2), Anton (1952
- 0), I. Ciobanu (1953 - 71 - 1), R. Mureșan (1953
- 0), Sofian (1951 - 108 - 3), Ciocirlan (1952 - 1 
9), Ursu (1953 - 36 - 0).

MIJLOCAȘI : Romilă (1950 - 185 - 31), Simionaș
- 243 r 32), Florean (1958 - 35 - 4), Banu (1 
45 - 3), C. lonescu (1953 — debutant).

ATACANȚI : D. lonescu (1953 - 104 - 13), 
(1952 - 130 - 43), Nemțeanu (1957 - 46 - 7), 
(1949 - 118 - 36), Cernescu (1958 - 30 - 2).
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OR 18 ECHIPE PARTICIPANTE
E FOTBAL EDIȚIA 1978-1979

>P. STUDENȚESC BUCUREȘTI -
BUCUREȘTI, str. Ștefan Furtună nr. 140,

tel. 49.74.30
RI : alb-negru. STADION ; dispută 
e pe „Republicii-,

UL înființării : 1916. prima partlci- 
ta Divizia A : 1937/38.

MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ : 1OCU1 
ediția 1939,40.

REȘEDINȚELE CLUBULUI : Eugen

ORI : MIRCEA RADULESCU — 
ipal Viorel Kraus — secund, Marin Tițeica — juniori. 
IC : Florian Brătilă. MASOR : Andrei Tudose.

LANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
288411- 410

LOTUL DE JUCĂTORI

ARI : Moraru (anul nașterii : 1956 — 
A : 88 — goluri marcate : 0). Lazâr

meciuri In 
(1958 - 10

NDAȘI : Tonăsescu (1950 - 215 - 9), Ciugarin (1949 
- 1), Cazan (1951 - 172 - 7). B. Grigore (1951 - 
1), Cățoi (1954 - 28 - 0). Manea (1948 - 181

LOCAȘI : Munteanu (1955 — 62 — 3), O. lonescu
- 248 - 51), Radulescu (1953 - 141 - 21), G. lor- 

u (1956 - 61 - 18), Șerbănicâ (1956 - 38 - 1).

CÂNȚI : Grosu (1953 - 74 - 15), M. Sandu (1952
- 66), Chihaia (1952 - 137 - 14), Stroe (1955 - 

3), Ciornoavă (1955 - 2 — 0), M. Mihai (1960 —

DINAMO BUCUREȘTI -
BUCUREȘTI, șes. Ștefan cel Mare nr. ♦, 

tel. 12.77.00

CULORI : alb-roșu. STADION : Dinamo, 
capacitate 18 000 locuri.

ANUL înființării : 1948. Prima partici
pare ta Divizia A : 1948.49.

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚA : a cucerit titlul de 
campioană ta edițiile : 1955, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964.65, 
1970/71, 1972/73, 1974/75 și 1974/77.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : col. Liț* Coama, vicepre
ședinte : col. Constantin Petrea.

ANTRENORI : ION N’UNWEILLEB — principal. Tănase 
Dilua — secund. Dumitru Ivan — juniori. MEDIC : Mircea 
Ctortea. MASOR : Nicolae Sada.

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
782 403 172 207 1475- 921 978

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ștefan (anul nașterii : 1951 — meciuri in 
Divizia A : 168 - goluri marcate : 0), Eftimetcu (1952 - 
15 - 0).

FUNDAȘI : Cheran (1947 - 227 - 6). L Marin (1952
- 65 - 1), Sătmăreanu II (1952 - 190 - 16), Ghrță 
(1953 - 23 - 1). Dabrâu (1953 - 181 - 4), Lucuțc (1955
- 92 - 0), Bădilaș (1958 - 4 -0).

MIJLOCAȘI : Dinu (1948 - 310 - 45), 
145 - 12), Augustin (1955 - 65 - 8), L 
-71 -7), Dragnea (1956 - 49 - 6).

ATACANȚI : Țălnar (1955 - 28 - 4),
(1950 - 200 - 168), Țevi (1951 - 34 - 15), Vrinceanu 
(1956 - 86 - 7).

3.17.85.calea Aurel Vlaicu nr.

ORI : alb-roșu. STADION : U.T.A.,
tate 17 000 locuri.
L ÎNFIINȚĂRII : 1946. Prima parUci- 

Divizia A : 1946/47.
MAI BUNA PERFORMANȚA : & cu

lt! ul de campioanA in edițiile 1946/47, 
1950, 1954, 1968/69 și 1969/70.

EDINTELE CLUBULUI : Iosil Grozav, 
dru Dan.
ENORI : ION V. IONESCU 

secund, Viorel Pasc — 
OR : loan Vlăduț.

NȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
194 288 1363-1177 906

vicepreședinte :
— principal. Antoniu 

juniori. MEDIC : Mircea

LOTUL DE JUCĂTORI

TARI : S. lorgulescu (anul nașterii : 1946 - meciuri 
tzia A : 138 - goluri marcate : 0), Jivan (1951 -

AȘI : Bitea (1956 - 42 -0), Kukla (1948 - 168 
Șt. Gali (1955 - 61 - 1), Giurgiu (1953 - 82 -1), 

(1953 - 61 - 0), Bubela (1960 - 1 - 0).
CAȘI : Leac (1956 - 80 - 8), Schepp (1952 - 

11), Broșovschi (1951 - 288 - 96), Domide (1946 
- 72), Bedea (1953 - 68 - 5), Vaczi (1957 -

NȚI : Cura (1955 - 86 - 17), Tamaș (1954 - de- 
, Coraș (1959 - 26 - 6), Nedelcu (1952 - 96 - 

ș (1953 - 8 - 1).

.ORIA BUZĂU-—
, bd. Stadionului nr. 1, tel. 3.23.18.
I: roșu-albastru. STADION : GIo- 
citate 15 ooo locuri.
INFUNȚĂRn : 1971. Este debutantă

A.
INTELE CLUBULUI : Radu Oprea.
ORI : ION GH. IONESCU — prin-

exandru Badea — secund, Gheor- 
ă — juniori. MEDIC : Mircea Pătrașcu. MASOR :

S. C. BACĂU -

UNIVERSITATEA CRAIOVA—"
CRAIOVA, bd. 23 August nr. », lei. 3.24.80.

CULORI : alb-albastru. STADION : Cen
tral, capacitate 30 ooo locuri.

ANUL INFUNȚĂRn : 1948. Prima partici
pare in Divizia A : 1964,65.

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ : a 4 
cerit titlul de campioană in ediția 1973/74.

VICEPREȘEDINTELE CLUBULUI : Ion 
Obiemenco.

AN 1KENORI : ILIE OANA — principal, 
Constantin Delia — secund. Silviu Stănescu 
DIC : Vaslle Frinculescu. MASOR : Aurelian Țâeu.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
424 187 88 149 582- 499 462

LOTUL DE JUCĂTORI

Cuitov (1954 -
Moldovan (1954

D. Georgescu

BACĂU, str. Eliberării nr. 39, tel. 1.27.65.

CULORI : alb-roșu. STADION : „S3 Au
gust-, capacitate 15 700 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 1950. Prima partici
pare ta Divizia A : 1956.

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ : locul
4 In ediția 1972/73.

PREȘEDINTELE CLUBULUI : CorneliU 
Costines cu.

ANTRENORI : TRAIAN IONESCU — principal, Nicolae Vă- 
tafu — secund, Dumitru Chlrlță — juniori. MEDIC : Du
mitru Rusu. MASOR : ---- * ----- -

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
459

Sandu lacob.

182 89 188 566- 627 453

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ursache (anul nașterii : 1952 - meciuri In 
Divizia A : 49 — goluri marcate : 0), Mindrilă (1959 - 
10 - 0).

FUNDAȘI : Andrieș (1956 - 23 - 0), Catargiu (1949 - 
197 - 12), Lunca (1954 - 87 - 1), Elisei (1955 - 14 - 0), 
Agachi (1958 - 6 - 0), Timofi (1957 - 6 - 0), Morga- 

50 iu (1949 - 133 - 3).
MIJLOCAȘI : Cârpuci (1955 - 75 - 9), Șoșu (1956 - 82

- 6), I. Solomon (1955 - 26 - 4), G Solomon (1959 - 1
- 0), Panaite (1957 - 45 - 4),

ATACANȚI : Chitaru (1959 - 
213 - 37), Botez (1954 - 91 - 
4), N. Florea (1951 - 134 - 12).

Vamanu (1958 - 29 - 4). 
67 - 13), Pană (1949 - 
15), Antohi (1958 - 28 -

CHIMIA RM VÎLCEA

NȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A 
debut

LOTUL DE JUCĂTORI

Rl ; Stelian (anul nașterii : 1947 — meciuri in 
: 6 - goluri marcate : 0), Cristea (1960 - de- 

A. Cristian (1953 — debutant).
AȘI : Nicolae (1955 — debutant), Simion (1950 — 
), Tulpan (1957 — debutant), Nan (1950 - 5 —
eseu (1958 — debutant).

CAȘI: M. Toma I (1952 - 24 - 1), Ghizdeanu 
debutant), Neculce (1948 - 3 - 0), Vlad (1953 - 
), Petrache (1957 - debutant), C. Mircea (1960 
nt).

NȚI : Oprișan (1947 - 76 - 8), Negoescu (1950 
, C. Stan (1949 — debutant), Gh. Radu (1952 — 

Stanciu (1956 — debutant).

juniori. UE-

PORTARI : Boldici (anul nașterii : 1957 — meciuri in Di
vizia A : 15 - goluri marcate : 0), Lung (1956 - 52 - 0), 
Predulescu (1959 - debutant).

FUNDAȘI : Ungureanu (1956 - 22 - 1). Negrilă (1954
- 109 — 2), Tilihoi (1956 — 61 - 2), C. Ștefănescu (1951
- 229 - 14). Purima (1954 - 139 - 2), Berneanu (1951
- 96 - 0), Bumbescu (1960 - debutant).

MIJLOCAȘI : Do no se (1952 - 139 - 8). Balaei (1956 - 
143 - 37), Beldeanu (1951 - 198 - 30), Țicleanu (1959 - 
42 - 1), Irimeseu (1959 - 30 - 3).

ATACANȚI : Crișan (1955 - 102 - 30), Cămătaru (1958
- 73 — 5), D. Marcu (1950 - 195 - 57), Cirțu (1955 - 49
- 9), L Ciobanu (1959 - 5 - 0).

A. S. A TG. MUREȘ

Pintilie.

TG. MUREȘ, str. Lente nr. 5, tel. 1.76.24.
CULORI : roșu-albastru. STADION : 

August-, capacitate 12 500 locuri.
ANUL ÎNFliNȚARH : 1962. Prima partici

pare în Divizia A : 1967/68.
CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ : locul

2 in ediția 1974/7S.
PREȘEDINTELE CLUBULUI : col. Gheorghe
ANTRENORI : TIBERIU BONE — principal, Atila Erdiigh — 

secund, Aurel Boroș — juniori. MEDIC : Emerieh Haimagji. 
MASOR : Gheorghe Gal.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT [N DIVIZIA A

316 127 54 135 386- 425 308

LOTUL DE JUCĂTORI

I
4

RM. VÎLCEA, tir. Lenin nr. 154, tel. 1.90.21

CULORI : alb-albastru. STADION : „1
Mai-, capacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 1046. Prima partici
pare in Divizia A : 1074/75.
CEA MAI BUNA PERFORMANȚĂ : 

are, a retrogradat le prima participare.
PREȘEDINTELE CLUBULUI : Tudor Bota.
ANTRENORI : MARCEL PIGUI.EA — principal, Traian 

Popa — juniori. MEDIC : Marius Mărgărit. MASOR ; Vale- 
riu Braniște.

BILANȚ REALIZAT PINA IN PREZENT IN DIVIZIA A
34 11 9 14 35- 54 31

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : V. Roșea (anul nașterii : 1954 — meciuri In 
Divizia A : 3 — goluri marcate : 0), Șchiopu (1958 - de
butant).

FUNDAȘI : Lepădatu (1951 - 34 - 1), Pintilie (1951 - 
27 - 0), Iordan (1952 - 35 - 0), Cincâ (1952 - 33 - 0), 
Basno (1954 - debutant), F. lordache (1959 — debutant),

MIJLOCAȘI : G. Stan (1952 - 96 - 6), Savu 
55 — 1), Carabageac (1953 - debutant), Vergu 
debutant), F. Răducanu (1960 - debutant).

ATACANȚI : Teleșpan (1956 - 25 - 0). Coca
90 - 13), C Nicolae (1954 - 31 - 4), Stanca (1953 - 
6 — 0), P. Negrea (1959 - debutant).

(1952 -
(1956 -

(1952 -

PORTARI : Solyom (anul nașterii : 1942 - meciuri 
Divizia A : 151 — goluri marcate : 0), Vunvulea (1956 — 
9 — 0), L Biro (1959 — debutant).

FUNDAȘI : Onuțan (1954 - 135 - 6), Korteii (1957 - 
38 - 0), Unchiaș (1951 - 140 - 2), Ispir (1949 - 229 - 
1). D. Gali (1958 - 36 - 0), Sipoș (1955 - debutant).

MIJLOCAȘI : Varodi (1949 - 206 - 13), Pislaru (1951
- 132 - 33), Boloni (1953 - 205 - 23), Hajnal 
244 — 46), Bozeșan (1959 — debutant), Karda 
debutant).

ATACANȚI : Fazekaș (1949 — 211 - 27), Fanici 
49 - 14), Both U (1952 - 104 - 6), Marton (1956 - 35
— 3), E. Biro (1958 — debutant).

F. C. BAIA MARE

in
l
i

(1951 -
(1958 -

(1955 -

i

BAIA MARE, str. Minerilor nr. 11, tel. 1.36.87.
CULORI : galben-albastru. STADION : 

„23 Apgust-, capacitate 12 999 locuri.
ANUL INFUNȚĂRn : 1941. Prima parti

cipare în Divizia A : 1944,'SS.
CEA MAI BUNA PERFORMANȚĂ : nu

are, a retrogradat la prima participare.
VICEPREȘEDINTELE CLUBULUI : Mihai 

Boc.
ANTRENORI : VIOREL MATEIANU — principal, Ion Bartha 

— juniori. MEDIC : Teodor Brăzdău. MASOR : Vasile Wels.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
26 9 3 14 27- 45 21

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ariciu (anul nașterii : 1950 - meciuri în Di
vizia A : 64 — goluri marcate : 0), Gadja (1949 - 75 -0), 
Frank (1952 - debutant).

FUNDAȘI : Borz (1953 - 30 - 1), Condruc (1951 - 32
— 1), M. Sabău (1955 — debutant). Gh. Molnar (1955 — de
butant), Koller (1953 - 3 - 0), Necula (1951 - debu
tant). M. Moldovan (1947 - 44 - 10).

MIJLOCAȘI : P. Radu (1951 - 10 -0), I. Mureșan (1959
- debutant), Roatiș (1959 - debutant), Cecan (1952 - 
debutant).

ATACANȚI : Szepi (1954 - debutant), Terheș (1960 -
debutant), Roznai (1952 - 148 - 48), Deak (1952 - de
butant), Dragomirescu (1955 — debutant).



După finala 
disputata ieri

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" A REVENIT ECHIPEI RAPID
Ieri s-au disputat pe stadio

nul Steaua, în prezența a circa 
12 000 de spectatori, meciurile 
finale din cadrul celei de a 
12-a ediții a „Cupei municipiu
lui București", competiție cîști- 
gată în acest an de Kapid. Iată 
amănunte de la cele două me
ciuri

RAPID — PROGRESUL 0—0.
După executarea penalty-urilor, 
3—2. în acest meci, care a con
stituit finala competiției. Rapid 
a aliniat o formație fără cină 
titulari. Jocul a fost de factură 
tehnică modestă. în prima re
priză, 3—2 raportul de ocazii în 
favoarea Rapidului. Cristache, 
Rontea, Zalupca și Marica (de 
două ori) puteau să înscrie în 
această primă parte a meciu
lui. în repriza secundă, tinerii 
jucători feroviari au atacat mai 
mult, au șutat mai periculos 
la poarta lui Giron, car cele 
mai mari ocazii de gol le-au 
ratat G. Iordache (min. 55) și 
Trandafirescu (min. 82). Parti
da terminindu-se la egalitate, 
pentru desemnarea câștigătoa
rei s-a recurs la executarea pe- 
nalty-urilor. Rapid a transfor
mat trei din cele cinci (Bișniță, 
1. Manea, Marta), iar Progresul 
Vulcan numai două (S. Gear- 
gesen și G. Sandu). Rapid riș
ti gă in acest fel, pentru a pa
tra oară. ..Cupa municipiului 
București". RAPID : Mânu — 
I. Popa, Zalnpca. Pirva. Ad.
Dumitru — Bișniță, D. lor- 
dache, Cristache — Angeleses. 
Rontea. Stamen. Au mai jucat 
Puriț, Rusu. I. Marca, Marta 
și Sotir. PROGRESUL-VUL
CAN : Bulancea — M. Floren
tin. P, Grigare. G. Sandu. Gh. 
Ștefan — Să nd oi, Marica, Dn 
gu, — R urnea nu. G. Iordache, 
Tnrbatu. Au mai jucat Giron. 

' Apostol. Trandafirescu. I. Popa.
Nuțu, Rămurescu și S. Geor
gescu.

După „Turneul Prietenia “ de la Gera

JUNIORII NOȘTRI NU S-AU PUTUT IMPUNE
NUMAI CU PREGĂTIREA FIZICĂ

După cum se știe, echipa 
noastră națională de juniori 
s-a reîntors de curînd din R.D, 
Germană, unde a participat la 
tradiționala „Cupă a prieteniei”, 
competiție anuală care angre
nează reprezentat iveie unor 
țări socialiste. Bilanțul este cu
noscut : formația noastră s-a 
clasat in final pe locui 5 (re
capitulăm rezultatele : 1—4 cu 
U.R.S.S., 2—2 cu Polonia. 2—1 
cu R.P.D. Coreeană, 1—1 in 
compania R.S. Vietnam. 2—fl cu 
Cehoslovacia). Se confirmă, cu 
alte cuvinte, poziția medie pe 
care ne-am stabilizat in ierar
hia generală a acestui turneu 
pe care cîndva (1970 și 1972) II 
puteam cîștiga. (Dar in 1973. 
locul 6 ; 1974 — 7; 1975 — 7 ; 
1976 — 5; 1977 — 6). Despre 
recenta participare la turneul 
de la Geta, am solicitat unele 
amănunte' conducătorului dele
gației, Florin Dumitrescu, acti
vist în cadrul F.R.F. : „Sintem 
pe deplin mulțumiți de organi
zarea, cu adevărat ireproșabilă, 
a turneului, nu însă și de cla
sarea jucătorilor noștri !“ — ne 
declară, din capul locului, inter
locutorul nostru.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vă reamintim că MtIXE, 3) AUGUST, se va desfășura • nouă

tragere excepționalăPRONOEXPRES
Tragerea va avea loe în sc.i* 

Clubului sportiv Progresul, din 
str. dr. Staicovici, la ora 17. Pa
noul cu rezultatele tragerii va 
fi televizat în cursul serii.

NU UITAȚI ! ASTAZI este UL
TIMA ZI cind mai puteți pro
cura bilete !

★
ASTAZI este ULTIMA ZI șl 

pentru depunerea, buletinelor la 
Concursul Pronosport din 20 au
gust 1978 1
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 18 AUGUST 

1978
Extragerea I : 49 14 47 77 16 26 

89 80 53

Sportul

Iaci un atac al tinerilor jucători 
Progresul-Vulcan.

STEAUA — METALUL 3—1 
(8—8). După executarea peaal- 
ty-urilor 1—5. In această parti
dă pentru locurile 3—4, Steaua 
a aliniat cea mai bună forma
ție, aceea care a jucat la A- 
tena $1 Monte Carlo. Campioa
na țării ar fi trebuit să se xn- 
pur.ă din start, dar lucrurile au 
decurs altfel. Jucătorii Metalu
lui au evoluat excelent o pri
mă repriză, au alergat mei 
mult, au mai iuți, au pa
sat mai precis, reugiad să con
struiască atacuri spectaculoase 
și extrem de periculoase. Două 
dintre aceste a. ți uni ofenâva 
s-au încheiat cu goluri- Pritmd 
gol a fast marcat de Marin 
prir.tr-un șut plasat <hn afara 
careului (min. lfț. După 1» nu
mite. in urm» urxx alt atac ri
guros al dhririoBaritar B. Geor
gescu. veteranul echipei rd 
Pată Popescu, a retaat tmpara- 
bil In plasă o centrare a extre- 
mui'Ji dreapta Marin, ta repri-

— Cum se poale caractcria» 
evoluția echipei României ”

— Plusurile ei (.tănță, pre
gătire fizică superioară) n-ou 
putut-o impune, defectele fiind 
precumpănitoare. Mă gindeac 
la scăderile temporare ale pu
terii de concentrare care ne-au 
și costat goluri puerile, la ten
dința de supraestimam cere a 
duo ta un egal in intDnirea cu 
echipa R-S. Vietnam. la absen
ța mă coordonator veritabil și 
a unui centru atacant cu eah- 
tăți specifice.

— Care a fost alcătuirea a- 
eestai .Al* T

— A fost rulai întregul lot. 
O formulă standard s-a contu
rat cu greu, dar cântărind atent 
minutele cit s-a stat In teren 
ea ar arăta astfel : Nițu — I- 
vaaa. Pop. Mano. Ladă» — 
Moțoc. Geolgăa. Sudu — D. 
Zamfir. Ene. Cămui. Dintre a- 
ceștia au corespuns integral 
Ivaaa, Moțoc. Geolgăa. golge- 
tertd echipei, cu 4 goluri la 
activ, și D. Zamfir. Dealtfel, 
ultimul a fost încununat, ală
turi de alți patru juniori (doi 
sovietici, un polonez și un com
ponent al echipei R.D.G.) cu

Extragerea a II-a : 66 42 3 65 
51 20 88 62 21

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
1.193.169 lei, din care 500.000 lei 
report la categoria 1.
CfȘTIGURILE TRAGERII LOTO 3 

DIN 13 AUGUST 157»
Categoria 1 : 2 variante 25% — 

autoturisme „Dacia 1300" ; cate
goria 2 : 6 variante 25% a 12.70S 
lei ; categoria 3 : 17,50 a 4.367
lei : categoria 4 : 74,50 a 1.024 lei; 
categoria 5 : 234,00 a 200 lei ; ca
tegoria 6 : 1.713,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 98.274 
lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ de 

la categoria 1 jucate 25% au fost 
obținute de Vasllică Popescu din 
Braișov șl Gheorghe Constantl- 
nescu din Pitești.

feroviari iu fața porții echipei 
Foto : Drago® NEAGU

za secundă. In care au fost fo
losise rezervele. Steaua — im- 
pulstcnată de Dumitru — a a- 
vut mai mult timp inițiativa și 
a reușit să egaleze prin golu
rile marcate de Zahiu. care a 
primit • minge plocon de la 
Nedeicu (min. 57). și Dumitru, 
ia urma unui atac inițiat de 
Zahiu (min. C). 3—2 după 98 
de minute si T—5 pentru Steaua 
după penaAy-u-t, Metalta ru- 
tind prin Nedeicu și Mariueacu. 
STEAUA : M. ălriou» — Aa- 
gfeetiri. Same». FL Marin. TlgU
— Dumitre. Strica. IordăneM
— Trei. M. Birfnre—. Zamfir. 
Au mai jucat Iordache, Mița, 
Zahiu. Ion Ion. A. kmesca și 
Aețeaei. METALUL: Iordan — 
Cilăresia. Sebe, Nedeteu, Gans
— Dumitrescu. Georgescu. Tă-
nase — Marin. Lungo. Predau. 
Au mai jtxnt Ciupitu. Marinea- 
cu. Nxa. Djmitrașcu, Nicolae 
* DUMH1ESCU 

trofeul atribuit celor mai va
loroși participant!, constind din- 
tr-o gheată albă așezată pe un 
postament somptuos. Mulțumi
tor s-au prezentat portarii Nițu 
și PaveL Pe®, Mana și mijlo
cașul ofensiv Opaiț, fotbalist 
foarte înzestrat, dar cu un ca
racter deficitar.

— Ce b demonstrai evoluția 
eeloriaWe formații ?

— Toate competitoarele s-au 
prezentat in progres. S-a obser
vat o creștere spectacnjoasă a 
vitezei de joc, o circulație con
tinuă a jucătorilor fără minge 
în stare să elimine existența 
zonelor libere.

— Ce impresie aa produs re
prezentativele UJLS.S. și Un
gariei. viitoarele noastre adver
sare ia preliminariile turneului 
U.E.F.A. •

— Spre deosebire de trecut, 
în lotul sovietic gabaritul n-a 
mai contat decisiv la selecție, 
echipa împresiccind printr-un 
mare dinamism, viteză și teh
nică de joc ridicată. în dimi
neața finalei, ea a efectuat un 
antrenament de 40 de minute, 
ceea ce vorbește de la sine 
despre exigențele conducerii 
tehnice și despre capacitatea de 
efort a jucătorilor. Ungaria a 
fost invmsă de Polonia cu 3-1, 
cu care, in prraLabiL noi făcu
sem un meci egal (2—2). Având 
in vedere că golurile primite ta 
partida cu UJUS.S. au fost toa
te parabile, după ce conduse
sem cu 1—0, apreciem că șan- 
.sele noastre de calificare nu 
sint nici pe departe compro
mise.

Ion CU PEN

ȘTIRI... ȘTIRI...
• DINAMO, ÎNVINGĂTOARE 

LA VALENCIA. In prima zi a 
turneului de la Valencia, echipa 
Dinamo București a învins cu 
4—1 formația Levant* Unio De
portivo. Au marcat pentru dina- 
moviști : Custov, D. Georgescu, 
Augustin și Vrinceanu.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA, 

In finala cu espanol bar
celona Invingtnd cu 2—0 pe 
Recreativo Huelva, în prima zi a 
turneului de la Barcelona, stu
denții craioveni vor juca finala cu 
cunoscuta formație Espanol.
• AZI LA TIRGOV1ȘTE : C.S. 

— STEAUA Stadionul din loca
litate găzduiește azi, cu începere 
de la ora 17. partida amicală 
C.S. Tlrgovlște — Steaua. Antre
norii celor două divizionare „A*

Miine, start in sezonul competifional oficial

CALITATEA JOCULUI SA PRIMEZE
SI ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI D

Mîine se va da startul în 
noul sezon competițional ofi
cial. în acest an. cinstea de a 
„pleca” primele o au divizio
narele B, cărora le urăm suc
ces in lunga și dificila lor în
trecere.

La ora aceasta, pregătirile 
au fost încheiate și nu se aș
teaptă decit primul fluier al 
arbitrilor. Dar „febra” noului 
sezon a apărut încă de săptă- 
mina trecută. cind jucătorii 
din eșalonul secund s-au pre
zentat la primul lor examen, 
la testarea fizico-tehnică. Cu 
acest prilej s-a putut observa 
că la majoritatea echipelor s-a 
lucrat intens peairu pregătire* 
fizică, dar 1* „capitolul tehni
că” mai persistă Încă nume
roase carențe. Este de aceea 
necesar și posibil ca antrena
mentele să devină de o ca
litate superioară, deoarece la 
cârma tehnică a echipelor se 
află multi antrenori cu expe
riență, ca Valentin Stănescn, 
R. CoBBMe. Gh. Ol*. Petrică 
Bădolesca. Ion Motroc și alții 
mai ttaeri, dornici de a se 
afirma, ca M. Nedeicu. Paul 
Popesen. Petre Gavrilă. B. Jer- 
eaa. Petre Dragomir. Activita
tea lee, de ti ea ii. se va ve
dea de mîine ia nou* ediție a 
campionatul* Diviziei B.

Iubitorii fotbalului, care și la 
campionatul trecut au urmărit 
cu multă atenție Întrecerea, 
așteaptă ea, Încă din prima e-

ARBITRII PRIMELOR TREI ETAPE
Colegiul central »1 arbitrilor a 

stabilit arbitrii care vor conduce 
meciurile tn primele 3 etape ale 
campionatului Diviziei B, al 
cărui stan va fi dat duminici 
s august. Iată arbiiril de cen
tru :

ETAPA L 
duminied 29 ovgust:

SKI* I : Tractorul Brașov — 
Victors* Temei : Tr. Aexandrea- 
ea (BumreotQ ; Portul Constaa- 
ta — I.CJt. Galați : M. CZu- 
țeara (București) ; Mlnerta 
Gura Humorului — Muscelul Ctnv- 
puiung : Gh. Daaillr» (Bum-
reștu ; Progresul BrăCa — viito
rul Voalai : O. radar (Bum-
rești) ; C-SM Suceava — LC.LM. 
Brașov ; B Peldmaa (Bala 
Mare) ; CotMtructcrtil —
P. C. Brăila : P. Silvestru (Foc
șani) ; Nitramoni* Făgăraș — 
Delta Tuloea : I Braua (Buzău) ; 
Oltul St. Gheorghe — F.C. Coo- 
stanța : Gh. Papa (Pitești) ; Stea
gul roșu Brașov — Ceahlăul P. 
Neamț : Max. Popescu (Bucu
rești). SKBIA A H-A : Metalul 
București — Rulmentul Alexan
dria : G. Io nes cu (Brașov) ; Vi
itorul Scomicești — Caz metan 
Mediaș : E. Căllneaea (Reșița) ; 
Progresul Vulcan București — 
Șoimii Sibiu : P. Căprița (Brid- 
la) ; Ș.N. Oltenița — F.C.M. Giur
giu : D. Necșuleecu (Ttrgoviște) ; 
Metalul Plopenl — Petrolul Plo
iești ; K. Blacioti (Constanta) ; 
Chimia Brazi — Electroputere 
Craiova : K. Poka (Deva) ; Po
iana Ctmplna — Rapid București : 
D. Arndt (Iași) ; Chimia Tr. Mă
gurele — Dinamo Slatina : Tr. 
Cruceaan (Temei) ; C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Autobuzul 
București : A. Forwirth (Timi
șoara). SSBIA A m-a : C.F.B. 
T mjoara — Ch-mica Ttrnăvenl :
B. Pănneseu (Craiova) ; „U" Cluj- 
Napoca — F.CJC. Reșița : L Ho
ning (Arad) ; Metalurgiseul Cu- 
gir — Dacia Orăștie : I- Pet* 
(Mediaș) ; Victoria Cătan — Au
rul Brad : Gh. Manta (București); 
Minerul cavnle — Gloria Bistri
ța : ▼. Popavleă (Botoșani) : Mi
nerul Anina — Minerul Moldova 
Nouă : Gh. Doneiu (Caracal) ; 
md. stmei C. Turzn — Mureșul 
Dev* : L Puia (București) ; CXL 
Sigbet — C.F.R. Cluj-Napoca : A. 
Srflaghl (Tg. Mureș) ; înfrățirea 
Oradea — U.M. Timișoara : T. 
Moisesca (Dnobeta Tr. Severin).

ETAPA A H-o, 
duminică 27 august :

SEBIAI: Ceahlăul P. Neamț — 
Constructorul Iași : Al. loniță 
(București) ; Delta Tulcea — 
Tractorul Brașov : A Jurja 
(București): Victoria Tecuci — 
Oltul SI. Gheorghe : C. Mateescu 
(București) ; F.C. Brăila — Stea
gul roșu Brașov : M. Fedorescu

ȘTIRI... ȘTIRI..;
vor folosi cele mai bune garni
turi.

• DE LA COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR. La 1 iunie 1978 
a avut loc, la Buenos Aires, șe
dința Internațional Board-ului, 
organizată de F.I.F.A. și prezi
dată de Joao Havelange, preșe
dintele F.I.F.A- Cu această ocazie 
s-a decis următoarea modificare 
La regulile jocului : L Orice lovi
tură liberă acordați In favoa
rea echipei care se apără, în in
teriorul propriei suprafețe de 
poartă, poate fi executată din 
orice punct al jumătății suprafe
ței de poartă (careul mic) în care 
lovitura liberă a fost acordată. 
Această modificare intră în vi
goare începtnd cu sezonul 
1978—1979. 

tapă, ștacheta valorii jocurilor 
să fie mai ridicată față de 
anii precedenți, ca echipele să 
nu mai adopte tactici situate 
la poluri opuse : accent pe o- 
fensivă cind evoluează pe pro
priul teren și cu „toate forțe
le” in apărare în partidele 
disputate în deplasare. Simpa- 
tizanții fotbalului mai așteaptă 
ea toate partidele să se desfă
șoare in spiritul fair-play-ului, 
ea toți competitorii să fie pre
ocupați permanent de crearea 
a cit mai multor faze frumoase 
și nu de intimidarea partene
rilor de întrecere prin mijloa
ce neregulamentare.

Trebuie să subliniem. din 
nou, contribuția pe care bri
găzile de arbitri o pot aduce 
ta ridicarea calității jocurilor. 
Aplicarea corectă a regula
mentului. fără interpretări per
sonale, in funcție de simpatia 
san antipatia față de unii ju
cători sau echipe, înseamnă de 
fapt crearea condițiilor egale 
de întrecere pentru ambele 
formații.

Așadar, mîine se dă startul 
intr-o nouă ediție a campiona
tului Diviziei B. Toți factorii 
— jucători, antrenori, arbitri și 
consiliile cluburilor și asocia
țiilor — trebuie să pornească 
ta drum cu dorința de a ri
dica nivelul jocului și ca bi
lanțul Întrecerii să fie mal 
fructuos decît în trecut.

(Bacău) ; Muscelul dmpulung — 
Nitramonia Făgăraș : FI. Piti, 
(Oradea) ; I.C.I.M. Brașov — Por
tul Constanța : L Cinipeanu (Cluj- 
Napooa) ; F.C.M. Galați — Pro
gresul Brăila : V. Constanttnesm 
(București) ; Viitorul Vaslui —
C.S.M.  Suceava : A. Avramcaca 
(Ploiești) ; F.C. Constanta — Mi
nerul Gura Humorului : N. Șu
eta (București). SERIA A II-a ; 
Petrolul Plotești — poiana Cim- 
ptaa : Pr. Năzuia (Rm. VUcea) ; 
Dectro putere Craiova — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin : H. Nlcolau 
(Brașov) ; Gaz metan Mediaș — 
Metalul București : M. Abramluc 
(Suceava) ; Rapid București — 
Viitorul Scornlceștl : C. Ghiț* 
(Brașov) ; F.CJL Giurgiu — Pro
gresul Vulcan București : G. Pa- 
raamtv (Buzău); Autobuzul Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele : 
L Tănaae (Tlrgovlște) ; Dinamo 
Slatina — Chimia Brazi : 1. .Vlăr- 
geseu (Pitești) ; Rulmentul Ale
xandria — Ș.N. Oltenița : M. Iz- 
ghireanu (Timișoara) ; șoimii Si
biu — Metalul Plopeni : VI. Trilu 
(Baia Mare). SERIA A Hl-a : 
Dacia Orăștie — Minerul Cavnic : 
C. via»® (Craiova) ; Aurul Brad
— C.F.R. Timișoara : I. Lăcătl, 
(Arad) ; Gloria Bistrița — „U“ 
Cluj-Napoca : Fr. Coloși (Bucu
rești) ; Mureșul Deva — înfrăți
rea Oradea : L Taar (Satu Mare); 
Chimica Ttrnăvenl — Victoria 
Călan : Max. Popescu (București); 
F.C.M. Reșița — had. strmei C. 
Turzll ; L zaharia (Drobeta Tr. 
Severin) ; CJ.R, Cluj-Napoca — 
Metalurgistul Cugir : C. Ignat 
(București) ; U.M. Timișoara — 
Minerul Anina : N. Petriceanu 
(București) ; Minerul Moldova 
Nouă — CJ.L. Sighet : St. Dinu 
(București).

ETAPA A lll-a, 
duminică 3 septembrie :

SERIA I : F.C. Constanța — 
LCJ.M. Brașov : L Roșoga (Bucu
rești) ; Viitorul Vaslui — Cea
hlăul P. Neamț ; C, Bizinichl 
(București) ; Tractorul Brașov —
F. C. Brăila : C. Blaj (București) ;
Constructorul Iași — Victoria Te
cuci : A Ianuș (București) ; Stea
gul roșu Brașov — Delta Tulcea: 
C. Bale* (București) ; Nitramonia 
Făgăraș — F.C.M. Galați : E.
Svitlee (București) ; Minerul Gura 
Humorului — Portul Constanța :
C. loniță I (București) ; Oltul St. 
Gheorghe — Muscelul Ctmpulung:
G. Bădulescu (Ploiești) ; Progre
sul Brăila — C.S.M. Suceava :
D. Dumitrescu (Focșani). SERIA
A H-a : ȘJ4. Oltenița — Rapid 
București : L Braun (Buzău) ; 
Metalul București — Petrolul 
Ploiești : St. Coslea (Brăila) ; 
Metalul Plopeni — Rulmentul A- 
lexandria : G. Avram (P. Neamț); 
Progresul Vulcan București — E- 
lectroputere Craiova : R. Swel 
(Timișoara) ; C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Dinamo Slatina : E. 
Munteanu (Reșița) ; Viitorul Scor- 
niceștl — F.C.M. Giurgiu : N.
Capră (Hunedoara) ; Chimia Tr. 
Măgurele — Șoimii Sibiu : C. Tă- 
nase (Clmpulung) ; Chimia Brazi
— Autobuzul București : C. Marcu
(Rm. Vllcea) ; Poiana Cîmpina — 
Gaz metan Mediaș : I. Cimpeantl 
(Cluj-Napoca). SERIA A IlI-a : 
Metalurgistul Cugir — U.M. Timi
șoara : C. Braun (Brașov) ; Vic
toria Călan — Dacia Orăștie : T. 
Moisescu (Drobeta Tr. Severin) ; 
Minerul Cavnic — C.I.L. Sighet : 
M. Fediuc (Suceava) ; tnd. sir- 
mei C. Turzil — C.F.R. Cluj-Na
poca : C. Bărbulescu (București) ; 
Mureșul Deva — Aurul Brad : 
C. Manea (Fetești) ; înfrățirea 
Oradea — Chimica Tîmâvenl : 
M. stănescn (lași) ; Minerul A- 
nina — F.C.M. Reșița ; I. Taar 
(Satu Mare) ; „U“ Cluj-Napoca
— Minerul Moldova Nouă : N. 
Georgescu (București) ; C.F.R. 
Timișoara — Gloria Bistrița : D. 
Dop (Sibiu).
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hi

tată cu „Cupa orașului Brașov”, 
întrecerile, organizate de clubul 
sportiv Steagul roșu Brașov, pe 
traseul de pe Valea Răcădăului, 
constituie și o verificare a sta
diului pregătirilor efectuate de 
membrii lotului reprezentativ în 
vederea participării la „Cupa 
Prietenia” (6 august, programată 
la St. Gheorghe). Primul 
va da la ora 10.
• Duminică va avea 

Brăila, cu Începere de la 
întrecerile etapei a treia 
pei F.R.M.”................ '

start sc

la
9,

loc 
ora

__ _______  _____... a „Cu- 
la dirt-track. Parti

cipă alergători din București, Si
biu, Arad și Brăila.

„CUPA OLIMPIA" LA TIR
Capitală 
din nou,

E

motocros 
toate ca- 
duminică 
ftiții, do-

Poligonul Tunari din 
cunoaște în aceste zile, 
atmosfera marilor competiții, pri
lejuită de întrecerile celei de a 
XX-a ediții, jubiliare, a „Cupei 
Olimpia* la tir, cu participarea 
reprezentativelor secțiilor de 
performanță din diferite departa
mente din țara noastră, precum 
și a unei echipe a clubului de tir
— Loveszklub — din Budapesta 
(Ungaria). Ținînd seama că este 
vorba de o com petiție-test 
pentru sportivii de înaltă perfor
manță, disputele sînt deosebit de 
rtrînse în toate probele progra
mate: pușcă, pistol, skeet, trap 
și mistreț. Clasamentul (primele 
trei locuri) in probele încheiate 
Ieri : pușcă liberă 60 f. culcat — 
seniori : Laurențiu novici (C.S.U.- 
Bv.) 535 p, FL Minișan (C.FJR. 
Arad) 594 p, Nicolae Rotaru 
(I.E.F.S.) 594 p ; pistol liber 60 f.
— seniori : Laurențiu Pop (Dina
mo Buc.) 567 p, Alex. Gered 
(Steaua) 544 p. Aurel Cristea (O- 
limpia) 544 p ; pistol standard 
304-30 f. — fete : Kotroczo Las zl o- 
ne (Loveszklub) 532 p, Balog 
Palma (Loveszklub) 557 p, Emilia 
Bodrîngă (Dinamo) 565 p, (nou 
record republican junioare U).

în proba de arc (din Parcul 
Herăstrău) după două zile con
duc: seniori — Victor Stănescu 
(Olimpia I)> senioare — Aurora 
Chin (Sanitarul Tg. Mureș), ju
niori : Valentin Țane (Olimpia). 
(V.TJ.
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Dorei

Olimpia Satu Mare s-a chi
nuit să scape de retrogradare 
pină în ultima clipă a campio
natului. Nimeni n-a uitat acest 
lucru. Dar tot ea. Olimpia, a 
încheiat sezonul jucind în fina
la „Cupei României". Nici acest 
amănunt nu putea fi uitat. Dim
potrivă 1 „Cel mai mare succes 
din istoria fotbalului săimărean, 
ajungerea în finală, va repre
zenta pirghia propulsării Olim
piei și in campionat, in 
superioară a clasamentului, 
cel mai bun stimulent de 
aveam nevoie”, mărturisea 
ședințele clubului, prof.
Curpaș, mai zilele trecute, când 
echipa din nordul țării a înce
put pregătirile de vară. Cu a- 
cest gind a urcat Olimpia, sîm- 
băta trecută, la Poiana Brașov, 
acolo unde_£-a antrenat și 
vara lui 
condiții.

Echipa 
Staicu și 
la Poiana Brașov fără noutăți. 
Fără probleme medicale —după 
cum ne-a declarat asistentul 
Gavrilă Suciu, fără arhîrițiî Cu 
un lot restrins. de 16 jucători, 
adică : Feher, Pusztai și Szabo, 
— portari : Pinter, Smaranda
che, Matei, Popa, Sabou, Kai
zer, Marco, Bathori II. Both I, 
V. Mureșan, Heîvei, Hațeganu

In
1977, tot in excelente

antrenată de Gheorgbe 
Ștefan Czakn a venit

și Pataki — jucători de cîmp. 
Mai erau așteptați Bocșa, care 
inițial se hotărîse să devină an
trenor la Oașul Negrești, și 
Gaia, juniorul sătmărean îm
prumutat pentru „rodaj" la di
vizionara B Victoria Cărei. Cei 
doi antrenori se gindesc pentru 
un viitor nu prea îndepărtat și 
la juniorii Bolba și Verteș, con
siderați speranțe. „Și corn lotul 
a rămas același, problema de 
bază este pregătirea, munca 
susținută și seriozitatea fiecă
ruia", a opinat Ștefan Czako, 
unul dintre cei mai harnici și 
pasionați „secunzi". Ce înseam
nă aceasta ? Că Olimpia are 
un program de lucru îmbunătă
țit la volum și intensitate, că 
pune accent deosebit pe calita
tea pregătirii, a celor două 
antrenamente zilnice, fizic și 
tehnic ; eă formația sătmă- 
reană caută in alergările pe 
timp lung, din umbra Postăva
rului, și în jocurile 4 contra pa
tru sau opt contra opt, cu sar
cini exacte, să-și îmbunătățeas
că toți parametrii, urmind ca 
la Întoarcerea acasă să pună 
același mare preț pe antrena
mentele fizice de marțea și 
joia, terminate cu veritabila 
„colină", urcarea tribunelor în 
alergare, de mai multe ori. du
pă încheierea antrenamentului
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lui R. Abramiașviîi (U.R.S.S.). 
Timp de patru minute. Păun a 
fost condus la puncte, sportivul 
sovietic dovedindu-se foarte pu
ternic și bine pregătit In min. 
4,30. campionul român a execu
tat un tur de cap demn de... 
kinogramă. cu care si-a 
versarul direct în tuș. 
ropote de aplauze.

Campionii europeni 
Oslo, Ion Draica (82 kg) și 
man Codreanu (+100 kg) 
confirmă valoarea și In turneul 
internațional organizat 
noastră. I. Draica l-a 
tuș, în urma unui tur 
pe K. - 
înainte de sfîrșitul primei re
prize. Greul R. Codreanu l-a în
trecut prin descalificare pe Io- 
zef Nagy (Ungaria).

Tot la cat 82 kg. un 
frumos a realizat și fostul mul
tiplu campion al țării. Ion Ena- 
che. Cu o suită de acțiuni reu
șite, Enache a terminat învin
gător la diferență (14—3) par
tida cu W. Scheiner (Cehoslo
vacia). In schimb. Ivan Savin 
(100 kg) a luptat surprinzător 
de slab. în meciul cu polone
zul M. Lukasz. in final fiind 
învins prin tuș. Tot cu o fa- 
frîngere a început competiția fi 
V. Țigănos (82 kg) de la stilul 
libere. Dar, maniera in care tl 
a luptat cu fostul camoion mon
dial Adolf Seger (R.F.G.). i 
zind cu 10—11 Ia puncte, 
de apreciat.

Medaliatul cu bronz la 
de Ia Montreal, St. Morcov 
kg) a încheiat rapid disputa sa 
cu maghiarul L Netzer, făcîn- 
du-1 tuș in min. 2,45.

întrecerile continuă azi și se 
încheie duminică la prînz.
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Antrenorii Gh. Staicu și Șt. Czako „studiază" programul turului, 
împreună cu jucătorii Kaizer, Matei, Smarandache și Both I 

Foto: Mircea BÂTRlNU

DE LA FEDERAJIA
Avind in vedere prevederile 

cuprinse în Programul de dez
voltare a activității fotbalistice, 
privind ridicarea nivelului ca
litativ al instruirii și Îmbunătă
țirii campionatelor republicane, 
începind cu anul eompetițional 
1978/1979 toate secțiile de fot
bal cu echipe in Divizia C sint 
obligate să îndeplinească ur
mătoarele cerințe:

— să fie Încadrate cu antre
nor calificat ;

— să treacă anual, înaintea

ROMANA DE FOTBAL
turului și returului, normele de 
control fizice și tehnice stabilite 
de F.R. Fotbal pentru 
B.

Comisia de examinare 
tele fizice și tehnice 
formată din

Divizia

la tes- 
va fi 

membri ai 
CLLE.F.S. și ai comisiei județe
ne de fotbal, care — după o- 
mologarea testărilor — vor de
pune la F.R. Fotbal un exem
plar din tabelul cu normele rea
lizate de echipele divizionare C 
din județul respectiv'.

propriu-zis. „Dar marea noastri 
problemă va fi să ne ferim dc 
accidentări. Prin antrenamente 
judicioase Insă $i printr-o via
tă «portivă care să nu risipeas
că munca din pregătiri, a zis 
Gheorghe Staicu. In campiona
tul trecut emoțiile noastre au 
provenit tocmai din eMu de
ader accidentări. Caurele le 
cunoaștem, trebuie fă așteptăm, 
deci. alte efecte, favorabile 
nouă”.

_.Cind au aflat că prunul meci 
ta campionat înseamnă o repli
că ta fața campionilor, la Bucu
rești, jucătorii Olimpiei au de
venit foarte grași. „înseamnă 
că de la bun început trebuie 
să arătăm ee valoare are echipa 
fi ee pregătiri am 
spus Smarandache. 
fan. Popa fi Matei 
chiar un avantaj, 
BLaizer. Steaua va 
consumul fizic fi nervos 
Monaco". „Finala Cupei 
spus că trebuie să avem 
mult curaj ! Și dacă nu vom în- 
eerra ta fața echipei campioa
ne. împotriva cui să ne auto
educăm voința ?!”, monologa 
Both I. Antrenorul Gheorghe 
Staicu a privit insă mai depar
te, in perspectivă: „Avem un 
tar cu 9 jocuri in deplasare, 
deci invers față de anul trecut. 
Ceea ee e bine. Pentru că. in 
primăvară. Olimpia a avut cel 
mai greu program : opt jocuri 
acasă, dintre care cinci cu cele 
mai tari echipe ale campionatu
lui. Am trecut cu multe emoții 
acel examen, sintem obligați 
acum să ne străduim a obține 
• notă mai mare din partea 
cronicarilor, a publicului a
clasamentului. Iar pentru acest 
lucru trebuie neapărat să îm
bunătățim prin jocuri cele cinci 
trăsături ale fotbalului mo
dern indicate de federație 
ți, in mod 4eoseb*t> î» că
zui nostru, problema marcajului 
ți a creșterii ritmului în fazele 
de finalizare". în acest 
antrenorii Olimpiei 
un program intens 
unul la Brașov, iar 
nerea testelor (de 
Jocuri cu Someșul 
ți „U“ Cluj-Napoca 
participarea la turneul dotat cu 
„Cupa Minerul" (4—6 august, la 
Baia Mare), o întîlnire interna
țională amicală, la 9 august, la 
Satu Mare, două jocuri în Un
garia și „amicalul" dc la Arad, 
de la 16 august. „Pină la debu
tul in campionat, cu echipa 
campioană, Olimpia va căuta 
să se pregătească ca un fondist, 
care știe ți să sprinteze !“ con- 
chideau cei doi antrenori. Fi- 
rețte, finalista „Cupei" are mari 
obligații !...

Tribuna suporterilor

RAPID POATE
REDEVENI...

RAPIDUL
DE ALTĂDATĂ

ficat !", au 
V. Mure- 
„Poate că e 
a
veni

replicat 
după 

de la 
ne-a 
mai

scop, 
au stabilit 
de jocuri : 
după susți- 
la Arad),

Satu Mare 
(acasă),

Mircea M. IONESCU

Cit au avut de suferit toți 
simpatizanta acestei echipe, 
prin excelență inconstantă, cu 
cele mai neașteptate rezultate 
(cele nf9ative precumpănind 

deve- 
poate 
chiar 

ne-am 
»enti- 

care

asupra celor pozitive, 
nite atit de rare) nu 
cuprinde o scrisoare 
de zeci de pagini. Dacă 
hotărrt să dăm gas 
meritelor de suporteri ___
ou trecut, duminici de du
minică, de la euforia unor 
succese la durerea unor ca
potări cu totul inexplicabile, 
este numai din dorința adin- 

*■ a energiile
' vechea
a zecilor de mii de 

din Gricitd, din 
dar și din întreaga 
să pornească măcar 
încolo pe altă linie

ci de a mobiliza 
pentru ca Rapidul 
dragoste 
feroviari 
Giulești, 
țară — 
de aici _____ ,_ __________
decit aceea a improvizației, a 
hazard zi ut, a lipsei de con- 
ststență și a neseriozității, 
•pre a deveni ceea ce a fost 
cu ani in urmă, o echipă a 
dirzeniei, a ambiției ți a unei 
exemplare puteri de luptă. 
Ceea ce doresc cu toată fer
voarea suporterii este ca ea 
să nu mai fie campioana me
ciurilor extreme, cu rezultate 
contradictorii (ca acel de 
0—3 cu Prahova Ploiești, co
dașa clasamentului Diviziei 
B). Să nu mai provoace... 
cardiopatii suporterilor, care 
vin mai rar la meciuri. Cind 
ne gindim ci altădată mii 
de giuleșteni iți urmau echipa 
tn orice deplasare, ne cu
prinde tristețea să vedem 
cum, de pildă, tn ultimul 
meci din returul campiona
tului, cu Carpați Sinaia, gra- 
denele „potcoavei” sint ocu
pate de numai 15M de spec
tatori (fp loc de 16 000 ciți 
veneau regulat la meciuri), 
lipsiți ți aceștia de elanul 
necesar unor încurajări sti
mulatoare pentru cei II „alb- 
violețl" de.pe dreptunghiul 
gazonat.

Ca Rapidul să-și reclștige 
„paradisul pierdut" tn fot
balul românesc, trebuie să 
înceapă o „eră nouă", o eră 
tn care să fie instaurată dis
ciplina, sd se fixeze criterii 
serioase de selecție ți de 
pregătire, să existe o per
fectă conlucrare intre condu
cerea clubului ți noua con
ducere tehnică a echipei, sd 
se afirme o mare exigență 
din partea antrenorilor, care 
n-au reușit pină In prezent sd 
imprime jucătorilor decit... 
incoerente concepții de joc. 
Atunci ți numai atunci, Ra
pidul va redeveni iubitul 
nostru Rapid de altădată—

Dumitru MORARU-SLIVNA

EUROPENELE* LA ORA AVANPREMIEREIn
(Urmare din pag. 1)

pretindă tn continuare mai mult 
ca In anii trecuțl. Rămîne de vă
zut dacă nu am asistat Ia un foc 
de paie, d la un foc serios, ade
vărat. Rămîne de văzut...

Pină la probele concludente ale 
viitorului, vă supunem „radiogra
fia" celor patru echipe făcută In 
ziua cuplajului, joi 20 iulie.
STEAUA
• Arată • accentuată dispoziție 

ofensivă, prezentînd semnele unor 
noi scheme de atac, reflectind, 
credem noi, .mina Iui Constan
tin* (renumitul nostru atacant de

care 
dar 
«În

de 
din

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI !
ASTÂZI esie ULTIMA ZI 

vă mai puteți procura bilete 
noua

tragere

dnd 
la

eu una variantă simplă achitată 
100% sau cu 4 variante simple 
achitate 25%._____

Tragerea 
va avea loc la Casa de 
sectorului 2, din str. M. 
nr. 89. la ora 17.

Panoul cu rezultatele 
va fi televizat în cursul

LOTO—2 de mîine 
cultură a 
Emlnescu

tragerii 
serii.

ASTÂZI este ultima zi șl pentru 
depunerea buletinelor la 
cursul Pronosport din 23 
1378.

con- 
nihe

de miine, duminică 
Vă reamintim că 

bilunare LOTO-2 se 
autoturisme 
guri în bani.

a ciștigurile se acordă 
tegorii
• se poate cîștiga și eu 2 nu

mere din 4 ale uneia din cele 3 
extrageri și cu 3 numere din toa
te 12 extrase.

Participarea se face pe bilete 
seria „R“ de 10 lei, completate

23 iulie 
la 
pot 

Dacia 1300“

1373. 
tragerJe 

obține 
și clțti-

pe 6 ca-

I : S3 63 26 15EXTRAGEREA
88 69 4 I 36

EXTRAGEREA
41 81 57 42 74 45.

FOND TOTAL 
1.186.685 LEI, din care 498.321 lei, 
report la categoria 1.

Plata ciștigurilor se face astfel : 
de la 31 iulie pină la 21 septem
brie (în municipiul București), 
de la 3 august pină la 21 septem
brie (In țară) șl începind apro
ximativ de la 3 august a.c. prin 
mandate poștale.

acum 20 de ani), care se vede de 
la primele lecții. Să sperăm eă 
se va vedea intrutotul convingă
tor în lunile care urmează.
• Lipsită de Dumitru — 

nu s-a prezentat la echipă, 
se antrenează, ni s-a spus, 
gur la Ghencca (!?) — și 
Stoica, abia sosit la Brașov
examene, echipa s-a prezentat 
(din păcate) fără doi importanți 
„centri nervoși*. Includerea rapi
dă și recuperarea întirzierii lor 
de pregătire — iată o problemă 
dificilă, greu de rezolvat la co
tele așteptate în viitorul apropiat.
• Foarte bun — Agiu, bun — 

Troi (!), pe care Constantin se 
pare că-1 va profila pe tiparul de 
joc al fostei sale extreme de la 
C.C.A.. Cacoveanu, cu care ex
tremul stelist are mari asemă
nări, buni — Vigu, Anghelini, si
litori — Iordănesru, Zahiu, Zam
fir, Sameș. Băducanu, AeieneL
• Fixarea în echipă a .pun- 

cherului* Zahiu, iată o altă pro
blemă care merită atenție. Cu 
randament In toate cele trei li
nii, Zahiu e peste tot și nicăieri... 
Am auzit opinia că Zahiu n-ar 
avea — pentru dezordinea jocului 
său — loc In primul .11“, ceea 
ee ar fi. după părerea noastră, 
o pierdere. Bine «înșurubat* în 
formație. Zahiu are loc în orice 
echipă de club din România. Dis
ciplinarea lui tactică, cu sarcini 
clare în joc, este o chestiune ușor 
de rezolvat.
• O problemă acută : ordona

rea jocului in propriul careu, 
unde apar, dteodată, momente de 
panică și de zăpăceală, născute 
și de conlucrarea defectuoasă din
tre portar și fundași.

a n-a : 44 30 71

DE CtȘTIGURI :
UNIVERSITATEA CRAIOVA

• Ni s-a părut cea mai bine 
pusă la punct echipă (deși a pier
dut meciul cu Steaua, e adevărat 
și cu... concursul arbitrului Ghiță, 
care a făcut abstracție de două 
faulturi în careul stelist, asupra 
lui Cămătaru și Crișan)* Desigur, 
fiind vorba de o partidă amica
lă, nu scorul contează, ci jocul.

Iar jocul craiovenilor nl s-a pă
rut eel mai limpede și mai bine 
legat.
• Atacul i-a prezentat de pe 

acuin In fonză, cu un Cri>an ex
celent, cum nu l-am văzut de 
multă Treme, eu Cămătaru per
cutant și periculos, cu Marcu 
autor al dtorva curse splendide, 
umbrite, din păcate, de citeva 
.reprize de apatie tip Marcu". 
Clnd o să scape de ele valoroasa 
aripă craioveană, nu știm. Ceea 
ce știm Lnsi cu siguranță este 
faptul că antmtitele momente de 
absență ale lui Marcu n 
de... clasa internaționali.
• .Mijlocul* — chiar 

Bălăci (mijlocașul-atacant 
sit joi din lipsă de pregătire la 
nivelul echipei) — este bun, Bel- 
deanu si Donose (nu înțelegem de 
ee nu-1 titularizează Oană pe 
acesta din urmă, Donose, cu ma
rea lui vitalitate, fiind jucătorul 
care acoperă cel mai bine tere- 
■nl din întreaga echipă) evoluind 
cu eficiență tot timpul partidei.
• Cel mai sigur apărător, Ște- 

fănescu — evident cel mai bun 
libero român la această oră —, 
lși permite în continuare fițe (lo
vituri cu călciiul etc.) care nu au 
nimic comun cu jocul unui apă
rător. De dragul unor aplauze 
venite de la iubitori de artificii 
ieftine, Ștefănescu riscă uneori 
în joc și s-ar putea să plătească 
scump cîndva libertățile pe care 
orice stoper mare, de la Apolzan 
la Pichi, la Passarella. nu și le-a 
permis niciodată.
• Primul gol (primit de Bol- 

dici) și al treilea (primit de 
Lung) — goluri de portar ! Adică 
— un semnal de alarmă.
• Dar semnul care ar trebui 

să-l îngrijoreze cel mai mult pe 
Die Oană este superficialitatea cu 
care evoluează echipa in momen
te cînd „îi merge totul*. Băieții 
fac artificii, „dansează* cu min
gea, fac jonglerii — de dragul 
peluzei — și nu urmăresc în
scrierea golului. Sinonimă cu nese
riozitatea, această superficialitate 
este o atitudine ce trebuie curma-

U eu hotănre. ea aducînd șl în 
trecut destule prejudicii echipei. 
Să fie clar pentru toți, fotbalul 
nu e circ

despart

$i fără 
nefolo-

POUTEHNICA TIMIȘOARA

• Echipă solidă, bine pregătită 
în ansamblu, bine așezată in te
ren.
• Dacă defensiva pare asigura

tă, In principal de cei doi fundași 
centrali cu gabarit, Mehedințu și 
Păltinișan, atacul ni se pare, ca 
și anul trecut, „subțire*4, necon
vingător.
• Cu Giuchici o repriză 

doua). «Poli* ni s-a părut 
periculoasă decit fără el.

F. C. ARGEȘ

(a 
mai

un• Echipa s-a prezentat cu 
ton sub celelalte trei „europene”, 
impresie lăsată în primul rind 
de anemia atacului ei — ca ți 
Inexistent —, in care Radu II 
joacă 2—3 minute, iar Doru Ni- 
colae rămîne singur în față să 
tragă după el toate vagoanele...
• Un semnal și pentru Dobrln, 

care trebuie să-și ceară lui în
suși mai mult (nu numai 3 pase 
și 4 devieri — frumoase, ce e 
drept) în condițiile în care echi
pa are numai 6—7 jucători siguri 
pe ei.
• Intr-o.... spectaculoasă formă 

ni s-a părut Cristian, care a a- 
vut vreo două momente în care 
zbura pur și simplu prin poartă 
pentru a scoate mingi pe care 
toată lumea le vedea în plasă.

Așadar, citeva notații de a- 
vanpremieră. In caracterizările 
fiecărei echipe ne-am oprit eu 
precădere asupra lipsurilor care 
pot și trebuie să fie eliminate 
pină la începutul competiției. 
Crlticile făcute nu ne opresc insă 
să subliniem, încă o dală, impre
sia de ansamblu că cele - patru 
reprezentante ale fotbalului nos
tru de club în Cupele europene 
se prezintă mai bine ca acum un 
an, doi, trei. Să le vedem in con
tinuare.



SPORTIVI ROMÂNI ÎN INTILNTRI INTERNATIONALE vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxr^$ >
A 34 a aniversare a ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

A doua victorie a fetelor la Balcaniada de tenis: 2-1 cu Bulgaria
PLOVDIV, 21 (prin telefon).

După o zi de pauză echipa 
feminină a României a rein
trat în întrecerile Balcaniadei 
de tenis, avînd ca adversară 
formația Bulgariei. în fața u- 
nor tribune devenite neîncăpă
toare, Virginia Ruzici și Elena 
Popescu au disputat simpluri- zultat final : România — Bul- 
le, menținînd scorul simetric 
în primul set, pină la 4—4. 
De aici, campioana de la Ro
land Garros, care pină atunci 
își făcuse doar „încălzirea", a 
forțat victoria, nelăsînd ad
versarei sale — foarte talen
tata tînără jucătoare bulgară 
Adriana Velceva (15 ani) — 
decît un singur ghem pină la 
sfîrșitul partidei, -încheiată la 
scorul de 6—4, 6—1 pentru Vir
ginia Ruzici. în cealaltă, Elena 
Popescu a dat o luptă strinsă 
cu Marina Kondova, cedind to
tuși primul set în prelungiri, 
iar in cel de-al doilea, menți
nînd scorul echilibrat pină la 
2—3. cînd o minge căzută pe 
linie în terenul advers a fost 
apreciată de arbitrul central 
ca fiind în aut. Aceasta a gră
bit sfîrșitul partidei, în favoa-

rea jucătoarei gazdă, învingă
toare cu 7—5, 6—4. Decizia in 
întilnire a fost obținută de du
blul nostru format din Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai, 
care s-au impus cu 6—2, 6—3 
în fața perechii Marina Kon- 
dova — Adriana Velceva. Re

garia 2—1.
A fost rindul băieților repre

zentativei noastre de a avea 
zi de pauză. Odihnă binemeri
tată, dat fiind că miine (n.r. 
azi) ei urmează să intilnească 
formația Greciei, cu un Kalo- 
gheropoulos — mereu racheta 
nr. 1 a elenilor — in mare 
formă. învingător în trei se
turi (6—4, 9—7, 6—2) asupra 
primului jucător bulgar, B. 
Pampulov. Iată rezultatele în
registrate in turneul masculin: 
Bulgaria — Grecia 2—1, Iu
goslavia — Turcia 3—0, Iugo
slavia — Greoa 2—1 ; la fe
minin: Bulgaria — Grecia 3—0, 
Grecia — Turcia 1—1. Compe
tiția se încheie duminică.

Ion GAVRILESCU

încep la Budapesta, 
descoperită de pe 

întrecen'e 
campionat

Primele meciuri In Campionatul european de pali juunri 
Echipa României joacă azi cu selecționata Bulgariei 
ți miine cu cea a Italiei, actuala deținătoare a titlului
Astăzi 

în piscina
insula Margareta, 
celui de al 6-lea 
european de polo rezervat echi
pelor de juniori. în perspecti
vă. o competiție interesantă, 
care vede aliniate la start 17 
formații de pe continent cu ju
cători de 20 de ani (sau mai 
tineri).

Reprezentativa României, care 
a părăsit Capitala in cursul zi
lei de joi. va fi alcătuită din 
următorii jucători : Mihai To
dor și Gheorghc Popescu — 
portari. Șcrban Popescu. Barba 
Ghițan, Eugen Ionescu, Vasilc 
Sălăgean, Francisc Szabo, Dorin 
Colceriu, Dorin Cosireș, Hori* 
Niță și Doru Ciobăniuc. Este 
aceeași echipă care în urmă cu 
citeva zile a reintrat in posesia 
titlului balcanic. întrecînd pu-

ternica formație a Iugoslaviei, 
la București, cu 7—L Din de
legație mai fac parte antrenorii 
Carol Coreee. Pani Nicutesea ai 
arbitrul internațional Rolf 
Schilha.

După cum am mai anunțat, 
echipa României face parte din 
grupa preliminară D si va ta- 
tîlni formațiile Bulgariei (as
tăzi). Italiei (duminică) $î Olan
dei (luni). -Primele două clasa
te din această zruoă vor pro
mova in turneul semifinal.

Azi. la Barcdau. start li CE.
■asă- jaiirfde tens de
îl (pria iele 

de miine (nz. 
zece zile. Pala
din localitate

în proba pe echipe formați
ile României vor juca, în gru
pe, cu cele ale Angliei și Spa
niei — ' " * ...
Greciei 
culin.

la feminin; Iugoslaviei, 
și Irlandei — la mas-

Turneul
ds la Vama

turneul feminin de volei 
are loc la Varna au fost

in 
care 
înregistrate următoarele rezul
tate : Ungaria — România B 
3—1 (15—5. 15—4. 12—15. 15—3); 
R.D. Germană — R.S.F.S. Rusă 
3—1 ; 
Japonia

Polonia — Cuba 3—2 ;
— Bulgaria 3—0. 3

Boxeri la „Capa Prietenia"
25 si 29 iulie, la Iva-între

novo (U.R.S.S.) va av ea loc o 
nouă ediție a turneului inter
național de box pentru juniori 
dotat cu .Cupa Prietenia*. La 
întrecere vor fi prezenți spor
tivi din mai multe țâri socia
liste. Federația noastră de spe
cialitate a alcătuit un lot de T 
pugiliști : Vangtcli Baes (seml- 
muscă). Gigei Didiț* (pană). 
Mihai Nicut eseu (ușoară). Du
mitru Valeu (semimijlotie). Flo- 
rieel Ungureana (mijlocie mică). 
Petre Gornescu (mijlocie). Cor
nel Bălan (semigrea). Antrenori 
tint Gheorgbe Tona eseu și Con
stantin Anton. Delegația va fi 
cacAusă de cunoscutul arbitru 
iatemațiocal Ion Boamfâ.

CasHeattit earepese it skeet
La Suhl au început campio

natele europene de skeeL După 
prima manșă conduce italianul 
Romano Garagnani cu 75 td. 
urmat de Talabos (Ungaria) — 
75 td. și Justesen (Danemarca) 
— 74 td. Tintașul român Bog
dan Marinesen se află pe locul 
C cu 73 td.

Eiipa feaialu de baschet
(tiieret) la Szslaok

1

I

Turnee internaționale de handbal
La Szeged a început un mare 

turneu feminin de handbal, eu 
participarea reprezentativelor a 
6 țări. în primul meci, forma
ția României a întîlnit selecțio
nata țării gazdă de care a fost 
învinsă la limită : 13—14 (7—7). 
prin punctele inscrise de Miklos 
7, Frîncu 3. Cotirlă, Dorgo și 
Iacob — România, Juhasz 5, 
Strzelbinski 4, Nagy 3, Vadas, 
Csulik — Ungaria. Alte rezulta
te : Polonia — Norvegia 15—U 
(4—4), Iugoslavia — Olanda 
14—12 (5—5).

în orașul Wismar au conti
nuat meciurile turneului de 
handbal pentru junioare. Echipa 
României a învins cu scorul de 
12—9 (7—6) selecționata secun
dă a R.D. Germane. U.R.S.S. a 
întrecut cu 13—12 (4—4) echipa 
Ungariei, iar R.D. Germană a 
dispus cu 14—8 (7—4) de for
mația Bulgariei.

BARCEXONA. 
fon). Incepind 
astăzi). timp de 
tul de patinaj 
găzduiește Întrecerile Campio
natelor europene de tenia de 
masă pentru juniori. La aceas
tă a 21-a ediție locurile frunta
șe in probele individuale si pe 
echipe și le vor disputa 279 de 
fete și băieți, reprezentanții a 
25 de țări, printre care Roezâ- 
nia, Franța. URSS. Ungaria. 
Iugoslavia, Anglia. RD. Germa
nă, R.F. Germania, Olanda. 
Suedia și Spania.

Sosiți de două zile la Barce
lona, sportivii români — Ev» 
Ferenezi. Maria Pion. Urinei* 
Sa va (antrenor. Emil Procopet). 
Simio* Crișaa. Zsolt Bohm. 
Danul Badea si Dorul Onetie 
(antrenor. Farkaș Paneth) — au 
continuat in ntm susținut an
trenamentele. fiind hotăriți să 
se numere si de a»‘.â dată prin
tre protagoniștii taireeerii. La 
edițiile precedente reprezentan
ții României au cucerit 22 de 
titluri in probele individuale și 
pe echipe, anul trecut, la Vichy 
(in Franța), ciștigind două me
dalii de argint și două de bronz.

I

CONSTRUCȚII SPORTIVE MODERNE, 
DE MARE FUNCȚIONALITATE

Astăzi, poporul frate polonez sărbătorește a 34-a ani
versare a Zilei Renașterii Poloniei, prilej cu care — ca în 
fiecare an — se face un bilanț al realizărilor obținute în 
anii socialismului, in dezvoltarea economică și socială a țării, 
în acest fructuos bilanț sînt cuprinse și succesele de seamă 
obținute pe tărim sportiv in țara prietenă, atit în activitatea 
de masă și de performantă, cît și în privința dezvoltării 
bazei materiale destinate sportului.

Situat la jumătatea distan
ței dintre Varșovia și Poz
nan, orașul Konin ilustrează 
foarte plastic vechiul și noul 
în arhitectura R.P. Polone. 
Pe malul sting al riului 
Warta poți admira clădiri și 
monumente datind de secole, 
printre care pilonul de gre
sie considerat drept cel mal 
vechi semn rutier din Polo
nia (poartă inscripții datind 
din anul 1551) și Primăria, 
o clădire neoclasică cu fața
da impresionant ornamenta
tă. Pășind pe malul drept, 
te afli în orașul nou, unde 
construcțiile industriale și 
culturale exprimă ingeniozi
tatea și hărnicia arhitecților 
și inginerilor Poloniei de as
tăzi. Aici poți admira Fabri
ca de aluminiu .Konin", 
Casa de cultură. Muzeul mu
nicipal, grupul de hoteluri- 
turn, printre care și „Ko
nin*. unde a fost cazată, în 
condiții excelente, reprezen
tativa feminină de baschet 
a României participantă la 
recentul campionat european, 
precum și splendidul Palat 
al sporturilor, unde au avut 
loc întrecerile unei grupe 
preliminare a amintitei com
petiții.

Despre această sală se pot 
spune numai cuvinte fru
moase, linia ei elegantă, 
spațiul de joc, anexele și 
aparatura tehnică creînd 
baschetbalistelor condiții op
time de concurs. Să mențio
năm, insă, că proiectul mo
dernei săli aparține unui 
sportiv, și anume fostului 
campion de sabie Wojciech 
Zablocki. un apreciat arhi
tect, produs al tinerei gene
rații.

La Poznan, decorul este 
asemănător. Orașul vechi 
(.acrul său, de naștere" da
tează din anul 1253) are clă
diri și monumente impre
sionante. Primăria .Colina 
Przemyslaw", Piața Libertă-

g: ții. Piața „Adam Mickie- 
^X\X1X\X\X\XX\X'XW»\\\\XX\XXXXX\X\X\\XXXXX\\\XXX\XXX\X\\\\X\X\\X^

vviez", „Citadela" sînt citeva 
din punctele de mare atrac
ție purtînd patina vremii.

Impunătoare, construcțiile 
noi din beton, oțel și sticlă 
se ridică semețe pe cuprin
sul întregului oraș. Centrul 
comercial, hotelurile ultra
moderne („Mercury", „No
votel", „Poznan"), fabrica de 
motoare marine „Cegielski", 
fabrica de anvelope „Stomil", 
fabrica de mașini unelte 
„Wiepofama". întreprinderea 
de produse cosmetice „Pol-V 
lena-Lechia" sint printre cele 
mai reprezentative edificii 
ale Poznanului reconstruit. 
Pe plan sportiv, reținem sta
dionul „XVarta" (cu o capa
citate de 60 000 de spectatori) 
și Sala de spectacole și spor
turi „Arena", unde s-a des
fășurat turneul final al cam
pionatului european de bas
chet feminin. Inginerul 
Jerzy Turzeniecki a proiec
tat și realizat o hală spa
țioasă, elegantă și de mare 
funcționalitate. Ea poate fi 
folosită pentru găzduirea în
trecerilor la diferite discipli
ne sportive, pentru specta
cole artistice sau ca sală de 
cinematograf. Standurile, ves
tiarele, sala de conferință 
completează acest edificiu al 
sportului și culturii plasat 
într-o îneîntătoare zonă ver
de a orașului.

Pentru baschetbalistele 
românce, ca și pentru cele
lalte participante la turneul 
final al campionatului euro
pean găzduit de orașul Poz
nan (un centru cu veche 
tradiție în acest joc sportiv), 
competiția respectivă a con
stituit nu numai un prilej de 
a-și manifesta valoarea spor
tivă. ei și o împrejurare fe
ricită de a cunoaște, la fața 
locului, istoria și realizările 
Poloniei, țară în care în anii 
socialismului urmele războ
iului au fost șterse prin 
munca eroică a poporului ei.

Dumitru 5TANCULESCU
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Balcaniada de baschet pentru juniori

ROMANIA IUGOSLAVIA 74-80
TG. MUREȘ, 21 (prin tele

fon). Așa cum ne-a obișnuit 
la edițiile precedente, actualul 
campionat balcanic de baschet 
pentru juniori se caracterizea
ză prin echilibrul valoric din
tre cele 5 participante oficia
le. Drept urmare lupta pentru 
locul I este deschisă, fiecare 
meci puțind spori, scade sau 
anula șansele formațiilor. Azi 
(n.r. ieri) de pildă selecționata 
Turciei și-a jucat ultima car
te în partida cu echipa Gre
ciei într-o întilnire captivantă 
prin energia cu care s-a jucat, 
prin spectaculoasele răsturnări 
de scor. Jucătorii turci au 
condus o bună parte din timp, 
dar cu 18 secunde înaintea flu
ierului final Gyanakis a trans
format două aruncări libere și 
astfel echipa Greciei a obținut 
victoria cu 68—66 (34—38).

în meci vedetă, Reprezenta
tiva valorosului baschet iugo
slav, - - -
nent. trei jucători între 2.02 și 
2.05 m a dominat net panou
rile, „argument" datorită căru
ia a cîștigat întîlnirea cu se
lecționata țării noastre cu sco
rul de 80—74 (36—36). Echipa 
României a încercat să recu-

pereze handicapul de taDe 
priotr-o apărare agresivă și 
joc rapid în atac, dar elimi
narea lud Brănișteanu (5 gre
șeli personale) și accidentarea 
lui Copăcianu-Zgriban i-a li
mitat 
meciud a fost interesant 
spectaculos. Au marcat : 
murache 34 (împreună cu Ra
dovici cei mai buni de pe te
ren), Brănișteanu 14, Scarlat 
10. Copăcianu-Zgriban 8, Pas
ca 6, Ciochină 2, respectiv, 
Radovici 28, Cutară 22, Metici 
12, Suvorov 8. Bilakovici 6, 
Janjek 2, Avdalovici 2.

capacitatea. In general
- - - și

Er-

TURUL FRANȚEI

avînd în teren, perma-

PARIS, 21 (Agerpres). 
tată contracronometru 
vidual, pe distanța 
— Nancy (72 km), 
a 20-a a Turului Franței 
nit rutierului francez

Dispu- 
lndl- 
MetZ 

etapa 
i reve-a

BRU________ _ _......... Bernard
Hinault înregistrat cu timpul de 
1 h 39:29 (medie orară 43,424 km). 
Tricoul galben a fost preluat de 
Hinault, urmat în clasament de 
olandezul Zoetemelk la 3:56 și A- 
gostlnho (Portugalia) la 7:04.

VOLEIUL FEMININ SE APROPIE TOT MAI MUL T
DE VALOAREA CELUI MASCULIN

ACEASTA ESTE OPINIA LUI SHIGEO YAMADA, ANTRENORUL ECHIPEI JAPONIEI, 
CAMPIOANA MONDIALA Șl OLIMPICA

La cei 47 ce ani al iii — pe 
care ii va la toamnă —
antrenorul japonez Shigeo Ya
mada este binecunoscut In lu
mea voleiului. E» a făcut parte 
din conducerea tehnică a echi
pei care a cîștigat campionatul 
mondial din Mexic (1974), apoi 
a condus, ca antrenor principal, 
sextetul nipon spre noi victorii, 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real (1976) și in „Cupa mon
dială* (1977). Acum, împreună 
cu elevele sale, se pregătește să 
asalteze un nou titlu mondial, 
la apropiatele campionate, pro
gramate luna viitoare in 
UJLSB. Acestui fapt i se da
torează și prezența voleibalis
telor din Țara soarelui răsare 
la Brașov, unde au susținut 
două partide cu echipa Româ
niei. Cu această ocazie am soli
citat antrenorului Shigeo Ya
mada să ne răspundă la citeva 
Întrebări :

ECHIPÂ UNGARIEI CAMPIOANĂ
MONDIALĂ DE SABIE

La Hamburg, în finala pro
bed de sabie, din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă, 
echipa U.R.S.S. a întîlnit for
mația Ungariei. La sfîrșitul 
meciului scorul a fost egal : 
8—8. însă echipa Ungariei a 
fost declarată campioană a lu
mii avînd un tușaveraj mai 
bun : 61—63. Victoriile echipei 
Ungariei au fost realizate de 
Gedovari — 3, Gerevich — 3 
și Nebald — 2. Din echipa 
sovietică s-a remarcat Nazli- 
mov, cu 4 victorii.

— Ați participai la mari com
petiții ale voleiului feminin, 
care au reunit elita acestui 
sport. Am dori să ne spuneți 
prin ce se caracterizează el la 
ora actuală 7

— în primul rind. se impune 
constatarea că voleiul feminin 
a căpătat o mare arie de răs
pândire, în momentul de față 
neexistind aproape țară în care 
el să nu fie practicat. în aceasta 
cred că trebuie găsită explica
ția creșterii valorice a voleiului 
feminin, comparativ cu anii tre- 
cuți, existind în prezent ten
dința ca el să se apropie tot 
mai mult de nivelul celui mas
culin. Urmăriți jocurile echipe
lor U.RJS.S., Cubei, R. P. Chi
neze și chiar al nostru și cred 
că îmi veți da dreptate. Excep
ting poate, forța loviturilor, în 
rest în foarte multe privințe 
sintem aproape egali cu băieții. 
De fapt, dacă vrei să urci in 
virful ierarhiei mondiale nu mal 
poți practica un alt fel de volei.

— Pentru că ați amintit de 
urcarea spre virful ierarhiei, 
vreți să ne spuneți ce calități îi 
trebuîe unei echipe pentru a 
putea străbate acest drum 7

— Cred că nu spun niște nou
tăți : viteză în execuții, atac 
fulgerător, preluare fără reproș, 
apărare ermetică, fantezie în 
orice acțiune. Repet, toate cît 
mai aproape de nivelul băieți
lor. Cum se obțin toate aces
tea? Ar fi o altă întrebare, la 
care răspunsul se poate afla la 
capătul a nenumărate ore de 
antrenament intensiv și de re
petare pină la automatism a 
unor elemente de bază. Odată 
lecția învățată bine, drumul de
vine mai lesne de străbătut.

— Dar unei jucătoare 7

— Pe fondul unor calități na
tive, depistate printr-o selecție 
riguroasă, o voleibalistă trebuie 
să înceapă pregătirea de la 10— 
12 ani. De seriozitatea acestei 
pregătiri, care trebuie să fie de 
aproximativ 3 ore zilnic, depinde 
succesul evoluțiilor ulterioare. 
Șl, pină la 30 de ani, vîrstă pe 
care eu o consider a fi limita 
extremă, nu se poate vorbi de 
vreo ooncesie în pregătire. O 
cît de mică renunțare poate 
distruge totul.

— Ce impresie
ehipa României 7

— După opinia 
actuală forțele în 
dial se împart _
valorice. în prima aș situa e- 
chipele U.R.S.S., Cubei, R. P. 
Chineze și a noastră, iar în a 
doua R.P.D. Coreeană, R. D.' 
Germană și România. Poate na 
este o împărțire exactă, dar 
cred că nu sînt departe de a- 
devăr. Urmărind jucătoarele ro
mânce mi-am dat seama că ele 
au calități pentru a avea o evo- 

. luție mult mai bună. Este însă 
necesar să 
mult. Dacă 
cred că se 
chipele de 
Olimpiade.

— Ați spus viitoarea Olim
piadă. Pină atunci insă cam
pionatele mondiale rețin, înainta 
de toate, atenția. Care credeți 
că vor fi medaliatele 7

— La această întrebare - aș 
’vrea să știu și eu răspunsul.
Aș fi scutit, astfel, de... emoții. 
Exceptînd surprizele, cred că 
pe podium vor urca echipele 
care vi le-am indicat în prima 
grupă valorică.

v-» făcut a-

mea, la ora 
voleiul mon- 

în două grupa

se antreneze mai 
vor face aceasta, eu 
vor afla printre e- 
fruinte ale viitoarei

Emanuel FÂNTĂMEANU
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