
DELEGAȚIA ROMÂNIEI 
LA AL Xl-lea 

EEST1VAL MONDIAL 
AL TINERELULUI 
$1 STUDENȚILOR 

A PLECAT LA HAVANA
SPORTIVII NOȘTRI PREZENȚ1 
IN ÎNTRECERILE DE ATLE

TISM, GIMNASTICĂ
Șl SCRIMA

Mline. la Havana, se deschi
de cel de al Xl-lea Festi
val mondial al tineretului si 
studenților, manifestare interna
țională pusă sub semnul păcii 
si al prieteniei între popoare. 
Tineri din toate părțile globu
lui s-au adunat în frumoasa 
capitală a Cubei pentru a par
ticipa la o serie de pasionante 
întreceri sportive, la spectacole 
cultural-artistice. la reuniuni 
cu caracter științific si cultu
ral.

La Festival au fost invitat! 
sportivi de renume din aproape 
toate țările lumii, fapt care a- 
sțgură întrecerilor o amploare 
cu totul deosebită. In delegația 
României, care a părăsit Ca
pitala în cursul zilei de ieri, se 
află si opt sportivi care vor 
participa în întrecerile de scri
mă, atletism și gimnastică. In 
fruntea lor floretistul bucu- 
restean Petru Kuki. student la 
I.E.F.S. Dintre atleti. cei mai în 
formă par a fi Bedros Bedro- 
sian (16.45 m la triplusalt) și 
Sanda Vlad (6.38 m la lungi
me). Tara noastră va mai fi 
reprezentată de Ștefan Lăză- 
rescu (lungime). Antoaneta Ia- 
cob (800 m) și tînărul elev al 
Liceului Industrial din Cugir, 
Constantin Chițulescu (800 m), 
cîstigător în acest an al ..Cro
sului tineretului" la categoria 
17—19 ani. In sfîrsit. la con
cursul de gimnastică artistică 
vor lua parte eleva bucu- 
rnsteancă Mihaela Tîmoveanti 
(C.S.Ș. nr. 2), alături de stu
denta Institutului Pedagogie 
din Constanta. Vasilica Ciortan.

Sub genericul „DACIADEI^

ACȚIUNEA „ÎNOTUL PENTRU TOȚI”
ÎȘI LANSEAZĂ ÎN LARG „DELFINII”...

Zile de vară, zile de vacanță și bucurii pentru tineretul școlar, pentru copiii patriei. Dar și 
prilejuri de mișcare și joacă în aer liber, de sport in cadrul competiției naționale „Daciada". Printre 
acțiunile de succes, la zi, un loc important ii ocupă „înotul pentru toți", sau acțiunea „Delfinul", 
cum mai este, plastic, denumită, acțiune care își propune : cit mai mulți copii să învețe să înoate!

lată ce au văzut redactorii noștri la citeva centre de inițiere în înot din Capitală:

„PlNĂ L FACI... PRODUS FINIT. E NEVOIE DE MUNCĂ, NU GLUMĂ"
între blocuri, lingă Gara O- 

bor, un ochi de apă ca un 
ochi de cer : Ștrandul Obor. O 
lume a copiilor, de fapt baza 
Clubului sportiv școlar nr. 2, 
cuprinzind nu mai puțin de pa
tru bazine. Două pentru cei 
mici, cu apă... înaltă de 80 cm, 
două mari. Primele informații 
în legătură cu cei mici aflațl 
aici le luăm chiar de la ma
mele și bunicile lor.

Da, aici funcționează tncă de 
la 1 iunie un curs de învățare a 
înotului pentru ceî în vîrstâ de 
6—10 ani. S-a început cu ele
vii din 14 clase ale Școlii ge
nerale nr. 56 după care, din 
două In două săptămîni, au 
venit alți copii dornici să plu

Viitori performeri ? Poate. Deocamdată sînt încă probleme cu 
felul in care „calci apa“ (Imagine de la baza din Obor)
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Colportare meritorie
1 juniorilor români

la C.L de tenis te aud

Echipele de fete M băieți ale României care aa cucerii medaliile de bronz ale CE. de la Bar
celona (de la stingă la dreapta) t Eva Ferenad, Crinela Sava ș> Maria Păun ; Simion Crișan, 

Zsolt Bohm, Dorel Onețiu fi Dănuț Badea.

BARCELONA. 24 (prin tele
fon). In sala Palatului de pa
tinaj din localitate s-au Înche
iat Întrecerile primei părți a 
campionatelor europene de te
nis de masă rezervate juniori
lor — proba pe echipe.

Evoluînd cu multă ambiție și 
dăruire pentru a reprezenta eu 
cinste sportul românesc la a- 
ceastă importantă si dificilă 
competiție internațională, tine
rii noștri jucători s-au numărat 
si de data aceasta printre pro
tagoniștii întrecerii, atit la fe
minin (Eva Ferenczi. Maria 
Păun și Crinela Sava — antre
nor Emil Procopeț), cit și la 
masculin (Simion Crișan, Zsolt 
Bohm, Dănut Badea și Dorel 
Onețiu — antrenor Farkas Pa
neth), cucerind medaliile de 

tească. Numărul celor care au 
Învățat să înoate a ajuns la 
580, uimind ca în citeva zile
— după terminarea altor serii
— să crească cu încă 260. Me
ritul principal revine, fără în
doială, celor 5 profesori de 
educație fizică de aici, un fel 
de „catedră" de împrietenire a 
copiilor cu apa : Mihai Costi- 
niu. Valentin Socaciu, Mircea 
lofciulescu, Marcel Tudor, A- 
lexandru Schmaltzer (coordo
nator principal) și instructoru
lui Dan Stanciu.

Performanța ? Sigur că da, 
este o preocupare principală. 
„Pină acum, ne spune Al. 
Schmaltzer, am selecționat vreo 
23, în virstă de 5—6 ani, din

DOUĂ MEDALII DE BRONZ 
ÎN PROBA PE ECHIPE

bronz. Două rezultate pentru 
care tinerii noștri jucători si 
antrenorii lor merită să fie apre- 
elațL

„Treptele" parcurse de re
prezentativele noastre pină la 
podiumul de premiere au fost 
următoarele :

După ce a cîstigat întrecerile 
din cadrul grupei a 5-a preli
minară (3—0 cu Spania si 3—1 
cu Anglia), echipa feminină a 
continuat șirul victoriilor, cla- 
slndu-se pe primul loc și In 
grupa semifinală (3—2 cu Iugo
slavia. 3—1 cu Ungaria și 3—I) 
cu R. F. Germania). A urmat 
lntîlnirea cu formația Suediei, 
decisivă pentru calificarea In 
„finala mare*. Miza deosebită 
și oboseala și-au spus însă cu- 
vtntul, fetele noastre cedînd la 

cel la care, după ce au în
vățat să inoate, am observai că 
au o mișcare foarte bună a 
brațelor, o plutire corectă". 
știindu-1 de multi ani printre 
copii, l-am întrebat dacă-i grea 
munca pe care o duce cu cei 
mici. „De 15 ani. după ce am 
terminat cu sportul de perfor
manță, m-am ocupat numai de

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2—3)

Unde sînt înlocuitorii lui Jiu, Irimiciuc, Nilca 
și Suzanei Ardeleanu ?

„Radiografia” C. M. de la Hamburg in perspectiva J. O. ’80

A VENIT VREMEA SCRIMEI OFENSIVE, DECI 
TINERETUL TREBUIE GRABNIC PROMOVAT!

mondiale de 
încheiate au 

nostru de spe- 
clarifice in ce

Campionatele 
scrimă recent 
permis forului 
cialitate să se    _
măsură actualul lot reprezen
tativ răspunde cerințelor mo
deme ale luptei pe planșă și, 
mai ales, perspectivei, al că
rei proxim și foarte important 
termen îl constituie J.O. 
1980. Prin această prismă. 
ZULTATELE OBȚINUTE 
SCRIMA ROMANEASCA 
SPORTHALLE DIN 

din
RE
DE
LA 

HAM-
BURG NU AU FOST PROMI
ȚĂTOARE.

Fără a se situa din punct 
de vedere al virstei medii

mare luptă, cu 3—1. în acest 
fel echipa feminină rămine 
doar cu... medaliile de bronz. 
In „finala mică", în care s-au 
intîlnit deținătoarele „bronzu
lui", România—Iugoslavia 1—3. 
In „finala mare" : U.R.S.S. — 
Suedia 3—1.

Primele patru locuri: 1. U.R.S.S. 
— campioană europeană. 2. 
Suedia, 3—4. Iugoslavia și 
ROMANIA.

Băieții, după ce au cîstigat. 
neînvinși, grupa a 8-a preli
minară. au obtinut două victorii 
(5—4 cu R.F.G. si 5—1 cu An
glia) si au pierdut o partidă 
(3—5 cu U.R.S.S.) Intr-una din 
grupele semifinale. A urmat 
lntîlnirea cu reprezentativa 
Suediei, care trebuia să desem
neze una dintre finaliste. Ju-

(Continuare in pag. a 4-a) 

Plutonul compact ai proaspetei divizionare 
A, Chimia Rm. Vilcea, in proba de 300 m.

Foto : V. BAGEAC

printre loturile „bătrîne", for
mația prezentată la Sporihalle 
nu oferea alternative valabile 
pentru trăgătorii sau trăgătoa
rele pe care, probabil, nu se 
va mai putea conta la Jocu
rile Olimpice de la Moscova. 
Și, chiar dacă modificări struc
turale nu se impuneau acum 
(rezultatele acestui sezon ple
dau în acest sens), grija fo
rului de resort trebuia să fie 
manifestă în rodarea „schim
bului de miine". In fiecare e- 
chipă, „omul nr. 5** ar fi tre
buit să constituie na numai 
prima rezervă a momentului, 
ti șl primul aspirant la titu

A FOST FOiUIAT
LOTUL NATIONAL»

PENTRU BALCANIADA
DE BOX

Tn cursul ultimei sale reu
niuni. Biroul Federației române 
de box a selecționat lotul din 
care va fi alcătuită echipa re
prezentativă pentru turneul 
balcanic de la Salonic (1—4 oc
tombrie).

Din lot fac parte, printre al
ții : Pavel Morca (semimuscă). 
Nicolae Nicolae (muscă). Teo
dor Dinu (cocos). Nicolae Nea- 
gu, Viorel Ioana (pană). Ilara- 
lambie Sultan (semiușoară), 
Carol Hajnal (ușoară). Ion Vla
dimir. Alexandru Giurgiu (se- 
mimijîocie). Ion Miron Marcel 
Sirba (mijlocie mică). Marian 
Ifrim (mijlocie). Georgică Do- 
nici (semigrea) și Valentin 
Vrînccanu (grea).

înaintea participării la Bal
caniadă. echipa noastră va în- 
tllni. la București. în a doua 
parte a lunii septembrie, se
lecționata S.U.A.. care între
prinde un turneu de 3 meciuri 
în România.

LOTUL JUCĂTORILOR 
ROMÂNI PENTRU 

C. E. DE TENIS
Au fost formate loturile de 

sportivi care vor reprezenta ta
ra noastră în cadrul campiona
telor europene de tenis pentru 
amatori, programate săptămina 
viitoare la Brasov (31 iulie — 
6 august). Iată jucătorii reți
nuți : D. Ilărădău. Tr. Marcu. 
B. Almăjan, J. Bircu (seniori) ț 
A. Dîrzu. E. Pană. FI. Nită (ti
neret). Jucătoarele : Virginia 
Ruzlci. Florența Mihai. Ma
riana Simionescu, Elena Trifu. 
(senioare) ; Lucia Romanov, E- 
lena Popescu. Rodica Gheorgho 
(tineret). Conducerea tehnică 
este asigurată de antrenorii 
Șt. Georgescu si A. Bardan.

IERI,

FOTBALIȘTII

DIVIZIONARI A

AU SUSȚINUT

TESTELE

FIZICO TEHNICE
led, in patru orațe 

din țară (București, 
Constanța, Arad ți Ba- 
câu) a avut loc «ta
rea fizico-tehnică • 
fotbaliștilor divizionari 
A. acțiune organizată 
de F.R.F. Citiți Ir 
pag. 2-3 amănunte 
despre desfășurarea 
testării grupei do la 
București.

larizare. Adică, un scrimer tî- 
năr, cu perspective imediate 
de afirmare. Care a fost si
tuația la campionatele mondi
ale de la Hamburg ? Adriana 
Dragomir — preferată în lot 
unor floretiste mai tinere, 
chiar dacă a absentat o bună 
bucată de timp de pe planșe 
— nu a fost deloc folosită In 
proba pe echipe. Marea spe
ranță (spun specialiștii) care se 
numește Gabriela Betuker nu 
putea oare învăța dintr-o ase
menea mare competiție, chiar 
dacă are numai 15 ani T Flo
retistul Florin Nicolae — me-

Poul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2—3)



TINERI ÎNALȚ! ȘI ROBUȘTI, 
SPORTUL DE PERFORMANȚĂ VĂ AȘTEAPTĂ!

ETAPA JUDEȚEANĂ, ULTIMA EAiA DE MASA A VASTEI ACȚIUNI DE SELECȚIE
Zilele acestea, pînă luni 31 iulie, in toate reședințele de județ se 

desfășoară ultima etapă de masă a vastei acțiuni naționale de de
pistare a tinerilor cu gabarit mare. In fața colectivelor județene și a 
reprezentanților colectivului central se vor prezenta top tinerii se
lecționați in vederea completării fișei personale eu date suplimentare 
privind sporturile practicate, preferințele sportive, situația profesio
nală, socială și familială etc. Această trecere în revistă are menirea 
de a selecționa pe cei mai »pți dintre cei apți, In vederea includerii 
lor pe lista partlcipanților la tabăra centrală, fie a orientării lor spre 
secțiile de performanță ale marilor cluburi sau asociații sportive. Ne 
apropiem astfel de faza finală a acțiunii.

Iată ultimele relatări ale corespondenților noștri.

SIBIU : DESCOPERII... PE STRADA I
Echipele care au acționat pe te

ritoriul județului Sibiu au rapor
tat o lungă listă de talente de
pistate, din care vom cita clteva 
exemple edificatoare : Vasile Vasu 
țdin Arpașul de Jos) n. 1961, 1,90
m, so kg ; Hannelore Schuster 
(din Șeica Mare) n. 1961, 1,78 m ; 
Dumitru Bucșe (din Șeica Mare)
n. 1961, 1,87 m ; Georg Wechter 
(din Stejeriș) n. 1961, 1,87 m, 80 
kg ; Melita Treiss (din Agnita) 
n. 1961, 1,76 m, 57 kg ; Inge Wag
ner (din Agnita) n. 1961, 1,75 m, 
63 kg ; Johann Gunesch (din Ste
jeriș) n. 1959, 1,90 m, 86 kg ; nie 
Ceteanu (Liceul pedagogic din Si
biu) n. 1959, 1,90 m, 70 kg; Co
rina Faur (Liceul de muzică șl

TELEORMAN: 14 ALEȘI
In județul Teleorman acțiunea 

de depistare și selecție a tinerilor 
cu gabarit mare a dat roade. 
Dintre primii 43 de tineri de 16—22 
ani descoperiți, 14 prezintă trăsă
turi antropometrice și motrice 
care îi îndrituiesc să aspire la 
înalte performanțe : Valentin Io
nescu. Viorel Cristea și Ion Mar
ea din Alexandria, Ion Bănaru 
din Frăsinet, Dumitru Popescu 
din Ciolănești, Alexandru Păsă
rică din Smîrdioasa, precum și 
fetele : Alexandrina Stan ci u din 
Alexandria și Constanța Alboi din 
Furculești.

S-au evidențiat în acțiunile de 
depistare : prof. Alexandru Olaru, 
antrenorii Ion Bratu și Marian 
Bădescu. instructorul Stancu Bă- 
duț. (Mihai BIZON, coresp.)

NOUTĂȚI DIN

SPORTUL POPICELOR
• Echipa Olimpia București 

pleacă azi intr-un turneu în R.D. 
Germană, fiind invitata echipei 
„Trabant* * din Zwickau, clasată 
pe locul secund în campionatul 
R.D.G. Din formația Olimpia nu 
vor lipsi Grigore Marin și Ale
xandru Tudor, component! ai re
prezentativei țării noastre, cam
pioană mondială.

• Arena Laromet are și ea de 
diva timp piste de plastic. Mo
dernizarea va contribui la o mai 
bună pregătire a echipei cam
pioane, Laromet București, cîș- 
tigătoare a ultimelor două ediții 
a campionatului feminin, care se 
pregătește pentru participarea La 
C.C.E.
• Perioada de transferări pen

tru toate categoriile de jucători 
a fost fixară de la 1 la 31 au
gust.

• întrecerile finale ale „Dacia- 
dei“ se vor desfășura în perioada 
25—27 august la Brașov, pe arena 
Rulmentul Vor participa campio
nii județelor (sportivi nelegiti
mați). Băieții vor juca la proba 
de 100 lovituri mixte, iar fetele 
vor lansa 60 de bile la „pline" și 
„izolate".

• Etapa a ni-a a „Cupei F.R.P*  
se va disputa în zilele de 28 și 
29 august. După două etape con
duc în clasamente : Ana Petrescu 
(Gloria București) 10 p (890 p.d.) 
urmată de Ildiko Szasz (Voința 
Tg Mureș) 8 p (885) și respectiv, 
Gh Silvestru (Rafinăria Teleajen 
Ploiești' 10 p (1821), secondat de 
I. Tismănar (Rulmentul Brașov) 
7 p (1 799).
• Prima etapă a ediției 1978— 

1979 a campionatului Diviziei A 
va începe pe 22 septembrie. Noile 
promovate în cea mai importantă 
competiție sînt : Cetatea Giurgiu, 
Dacia Ploiești (seria Sud), Elec- 
tromureș Tg. Mureș și U.T. A- 
rad (s. Nord) — la femei, Car- 
pați Sinaia, Metalul Roman (s. 
Sud). Jiul Petrila si TehnoutilM- 
Odbrheifsu—Nbrd) — la bărbați.

rinul lotului —, venit ca re
zervă, a „profitat* de compor
tarea nesatisfăcătoare a lui 
Buricea nu numai pentru a fi 
titularizat in echipă, ci și pen
tru a se impune ca o speranță 
autentică. Dar in locul lui Tiu 
cine va veni ? La sabie, unde 
poziția cîștigată în ultimii ani 
obliga la un „schimb de șta
fetă* corespunzător, cine va lua 
locul lui Irimiciuc și Nilca ? Oare 
prezența la Hamburg a primei 
rezerve, Pantelimonescu, nu ar 
fi vizat viitorul apropiat ?

Dealtfel, aceste „cazuri par
ticulare* nu pot fi desprinse 
de problema generală a lotu
rilor reprezentative, din care 
trebuie să dispară „senatoris- 
mul de drept*, tinerii scrimeri 
urmind să fie promovați și ro
dați cu încredere și răbdare. 
Nu virsta, evident, conferă va
loare și nici nu o anulează, 
dar calitățile și disponibilită
țile fizice ale tineretului con
stituie o bună bază de lansare 
spre performanță, cu alît 
mai mult cu cit acum a dis
părut „scrima de salon*. Lupta 
pe planșă a încetat să mai fie 
un schimb de „finețuri*, între 
doi esteți ai mișcării, fiecare 
asalt, fiecare tușă presupunînd 
acum o mare descărcare de 
energie, fizică și nervoasă, fil
trată de un psihic fără fisuri. 
Este vremea scrimei ofensive, 
dinamice, în care protagonist 
nn poate fi decit un trăgător 
foarte bine pregătit fizic și 
tehnic, învingătorul fiind de
cis de plusul de orientare tac
tică.

La acest capitol, lotul Româ
niei a prezentat multe lipsuri.

Iată, de pildă, sabrerii, au
torii neplăcutei surprize din 
finalul unui sezon in cursul 
căruia se remarcaseră. Chiar 
dacă nu au arătat evident sem
nele căderii fizice (cu excep
ția lui Irimieiue), faptul că 
adesea au cedat inițiativa ta 
momente-cheie ale asalturilor, 
că foarte greu au putut re
monta un handicap, că au fost 
deficitari în mișcarea pe plan
șă și că au avut ieșiri ner

1 variantă 25% a 17.500 lei ; cat.
2 : 7 variante 25% a 3.750 lei ; 
cat. 3 : 20,25 a 4.040 lei ; cat. 4 : 
93 a 880 lei ; cat. 5 : 176,50 a 
464 lei; cat. 6: 5.514,75 a 40 lei. 
Categoria A : 1 variantă a 50.000 
lei sau la alegere o excursie de 
2 locuri in U.R.S.S. sau In R.P. 
Bulgaria — Turcia și diferența 
In numerar ; cat. B : 15,50 va
riante a 4.028 lei ; cat. C: 63 a 
991 lei; cat. D : 3.314,25 a 60 
lei. Clștigul de 50.000 lei de la 
categoria A a fost obținut pe un 
bilet 100% de către participantul 
ALEXANDRU RAT din DIOSIG 
— BIHOR.

mas

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rețineți ! Astăzi este ultima zi 

pentru procurarea biletelor la tra
gerea obișnuită Loto de miine 28 
Iulie 1978.

Valorificați șansa dv. participînd 
cu cît mai multe bilete I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
36 IULIE 1978 : extragerea I ; 8 
15 6 18 16 34 ; extragerea a 
H-a :« 5 42 23 9 32. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 787.609
lei din care 4G.554 lei report la 
categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
din 16 IULIE 1978. Categoria 1 : 

arte plastice din Sibiu) n. 1959, 
1,82 m, 60 kg ; Paul Șarlea (Lie. 
energetic Sibiu) n. 1963, 1,89 m, 
78 kg ; Șerban Dănuț (Lie. energ.

VlLCEA : „RECOLTA"
Sîntem in măsură să prezentăm 

astăzi cîteva dintre cele mai pre
țioase „descoperiri*  realizate pînă 
acum in județul VUcea : Alexan
dru Vinereanu (din com. Vaide- 
eni) n 1960, 2,02 m, 127 kg ; Tra
ian Căpățină (din satul Colea 
Mare-Bădeni) n. 1966, 1,98 m, 85 
kg ; Adrian Cristinescu (din Rm. 
VUcea) n. 1961, 1,88 m, 78 kg ;

TULCEA : DOI
„Bătălia pentru giganți" cu

noaște și în județul Tulcea o 
amploare deosebită, prin fața Co
misiei de organizare și coordo
nare a acțiunii trednd pînă acum 
peste 50v de tineri. In urma son
dajelor efectuate — ne asigură 
Feodot Cubalțov, secretar al Co
mitetului județean Tulcea al 
U.T.C., au fost descoperiți I li
ceeni. dintre care dor elevi ai Li
ceului industrial naval cLn Tulcea, 
cu date caracteristice care U în-

A VENIT VREMEA SCRIMEI OFENSIVE
(Urmare din pag 1)

Sibiu) n. 1962, 1,84 m, 78 kg ; Ser
giu Coroiu (din Agnita) n. 1961, 
1,85 m, 79 kg ; Horst Knal (din 
Agnita) n. 1962, 1,98 m, 74 kg. Se
cretarul C.J.E.F.S. Sibiu, Viorel 
Hîrțău, a descoperit chiar— pe 
stradă. In capitala județului, pe 
tlnărul de 17 ani Cristian Lelkep, 
care are 1,85 m și 71 kg. De a- 
semenea, antrenorul de haltere 
Toma Oprea-Popa, de la C.S.M. 
Sibiu, prolific in depistarea de 
talente, a reținut un elev din 
Mediaș, de 18 ani, înalt de 1,85 m 
și cu 113 kg, care — supus unor 
teste simple — a smuls 60 kg si 
a aruncat 80 kg, demonstrfnd 
reale aptitudini pentru sportul 
halterelor. (Ilie IONESCU, co- 
resp.)

PE VALEA OLTULUI
Dan Moisescu (din Călimănești) 
n. 1963, 1,87 m, 70 kg ; Horia An
drei (din Rm. VUcea) n. 1961, 
1,86 m, 82 kg ; Ion Botină (din 
Rm. VUcea) n. 1963, 1,85 m, 75 kg.

In cursul operațiilor de inves
tigare, s-a evidențiat prof. Petre 
Darie, de la liceul „Nicolae Băl- 
cescu“. (Pavel GIORNOIU, ©o- 
resp.)

LICEENI VOINICI
dreptâțesc să aspire la sportul de 
înaltă performanță. Unul. Mihai 
Grigore, de 15 ani. are 1,85 m, 
iar altul, Valentin Bordel, eu un 
an mal vtrstnic, are 1,83 m.

Bune rezultate i-au obținut ri 
in urma sondajelor efectuate la 
Munghiol. Ceraa, Suhna gl Ca- 
simeea. Pentru evaluarea „recol
tei*  ie așteaptă selecția județea
nă. programată pentru 30 Iulie. 
(C. pompiliu, coresp.)

voase necontrolate — toate a- 
cestea au arătat că la Ham
burg ei nu se aflau in cea mai 
bună formă (deși, nu cu mult 
înainte, in timpul pregătirilor 
de la Focșani, toți factorii res
ponsabili ne asigurau de con- 
Wariul...). Aceleași lucruri se 
pot spune și despre floretiști, 
mai cu seamă despre Petru 
Kuki — care se bazează ex
clusiv pe tehnica sa. neglijînd 
ceilalți factori — și Mihai Tiu, 
care in baraj a fost inapt fi
zic sâ-și mai apere șansele. 
Floretistele, în schimb, au a- 
vut mari carențe in orientarea 
tactică, nu o dată auzindu-le 
cum se lamentau că nu știu 
ce să facă în fața unor adver
sare incomode. Este greu de 
înțeles cum scrimere cu mare 
exeriență internațională ca Su- 
zana Ardeleana sau Magdalena 
Chezan se pierd pe planșă a- 
tunci cînd floretiste mai slabe 
ca ele le opun rezistență, sau 
cum tinăra Marcela Moldovan, 
talentată și cu un bun- bagaj 
de cunoștințe, se demobilizea
ză la primele piedici, anulîn- 
du-și singură șansele. Iată de 
ce se cere ca armătura psiho- 
fizică pentru concurs a scrime- 
rilor noștri să fie mult Îmbu
nătățită !

Accentul care se pune in se
lecție pe plan mondial, de

CAMPIONATELE JUNIORILOR MARI LA SCRIMĂ
TG. MUREȘ, 26 (prin tele

fon). In localitate au loc în
trecerile din cadrul fazei I a 
finalei campionatelor de juniori 
mari la scrimă, individual și 
echipe. Pînă acum se cunosc 
câștigătorii în șase probe :

Floretă băieți (77 concu- 
renți) : 1. Herăscu (Progr. Buc.) 
S v„ 2. Zahar ia (Viii. Buc.) 3 
v„ 3. Bucur (Viit.) 3 v„ 4. Or
ban (Crișul Oradea) 3 v., 5. 
Stan (Progr.) 2 V., 6. Bîrzan 
(A.S.U. Tg. M.) 0 v. Echipe : 1. 
Viitorul Buc. 10 p., 2. C. S. 
Satn Mare 8 p„ 3. Crișul Ora
dea 6 p„ 4. Dunărea Galați 4 p„ 
5. C.T.A. Steaua 2 p., 6. Pe
trolul Ploiești 0 p.

Floretă fete ■ (65 concurente) : 
L Rozalia Orosz (C.S.S. Satu Ma
re) 5 v., 2. Gabriela Betukcr 
(C. S. Satu Mare) 4 v„ 3. Feli
cia Trut (Progr. Buc.) 3 v„ 4. 
Eva Marian (Crișul Oradea) 3 
v„ 5. Florica Munleann (Viit.

ABUNDENȚA DE CI ȘTI GURI LA

vacanței

CICLISMUL
ÎN ACTUALITATE
• Etapele a XlV-a șl a XV-a

ale „Cupei Orașelor*  la ciclism 
s-au desfășurat, la sflrșitul săp- 
tămînii trecute. In localitatea Zăr- 
nești. Vremea rece și mal ales 
ploaia șl traseul cu numeroase 
urcușuri și coborișuri (șoseaua 
Poiana Mărului — Șercala) nu au 
permis realizarea unor medii o- 
rare bune. Astfel, in proba de 
fond, juniorii mari au realizat 
abia 36,300 km/h (pe 77 km), iar 
juniorii mici 32,660 km/h (pe 
40 km). La Juniori mari, proba 
de fond a fost dominată de re
prezentanții Ploieștiului care, de
altfel. și-au și Împărțit primele 
două locuri ale clasamentului. 
Același lucru l-au făcut și brăi- 
lenii, dar in proba de fond a 
Juniorilor mici. Iată clasamentele 
generale după 15 etape. Juniori 
mari — individual : 1. L Vlntilă 
(Ploiești) 58 p, 2. FL Chițu (Plo
iești) 95 p. 3. G. Marinescu (Vo
ința București) llo p ; echipe : 1. 
Ploiești 61h 53:08, 2. București
62h 15:05 3. Petrolul Ploiești 62h
43:08 ; juniori mici — individual : 
L G. Florea (București) lOh 52:48, 
2. I. Radu (Brăila) lOh 54:59, 3. 
I. Marinescu (Brăila) lOh 55:49 ; 
echipe : 1. Brăila 34h 26:22. 2.
București 34h 34:3S, X Voința
București 34h 47:29.

• Campionatele de șosea ale
juniorilor care se vor desfășura 
in aceast an sub genericul „Da- 
cîadei*  au fost programate să se 
desfășoare la Tg. Mureș după ur
mătorul program : 2 august —
contratimp pe echipe; 4 august 
— semifond ; 6 august — contra
timp individual ; 8 august — fond.

• In primele zile ale lunii au
gust vor intra tn întreceri *1  ci
cliștii seniori. Prilejul le este o- 
ferit de către tradiționala compe
tiție de fond „Cupe Voința*,  aler
gare aflată In acest an la cea 
de-a XXH-a ediție. „Cupa 
Voința*  se va desfășura în stea, 
cu plecările și sosirile in muni
cipiul Ploiești.

După cum am fost informați, 
la startul cursei. In afara celor 
mal buni rutieri români se vor 
alinia șl cicliști din Bulgaria, Ce
hoslovacia. Polonia șl Ungaria.

mai multă vreme, pe elemen
tele complex dotate fizic (se
lecția nemaiaxindu-se pe in- 
deminare) s-a relevat la edi
ția 1978 a C.M. prin prepon
derența tinerilor longilini (a- 
panajul, pină nu de mult, al 
spadei), cu mare putere in 
braț și explozie in mișcare. 
Echipele masculine de floretă 
ale Poloniei — campioană mon
dială — și Italiei, precum și 
cele feminine ale R.D.G. — 
marea surpriză a competiției, 
prin locul 4 ocupat — și Ita
liei, au constituit o elocventă 
demonstrație a acestei orien
tări. Nu este mai puțin ade
vărat că foarte mult contează 
și baza de masă a selecției. 
Scrima românească trebuie 
să-și extindă mult aria in me
diul școlar pentru a putea ține 
pasul.

Am punctat numai cîteva 
aspecte — esențiale, credem 
— relevate de recentele cam
pionate mondiale de scrimă, în 
lumina cărora să poată fi în
țeleasă mai bine comportarea 
reprezentanților noștri. Și, mai 
ales, să poată fi analizată cu 
exigență, în scopul depistării 
lipsurilor care au grevat per
formanța, procesul de selecție 
și pregătire, urmind evident a 
fi reașezat pe alte baze, cali
tativ superioare.

Buc.) 1 v„ 6. Elisabeth Guzga
nii (C.T.A. Steaua) 1 v. Echipe : 
L C.S.S. Satu Mare, 2. C. S. 
Satu Mare. 3. Viitorul Bucu
rești, 4. Progresul București, 5. 
C.T.A. Steaua, 6. Crișul Ora
dea.

Spadă (60) : 1. Lupu (C.S.S. 
Olimpia Craiova) 5 v„ 2. Bo- 
doezi (C.S. Satu Mare) 4 v., 3. 
Sarvadi (C.S. Satu Mare) 3 v„ 
4. Stoian (C.S.S. Olimpia Cra
iova) 2 v., 5. Costea (C.S.S. Sa
tu Mare) 1 v„ 6. Sebok (C.S.S. 
Satu Mare) 0 v.

Sabie (48) : 1. Chiculiță
(Progr. Buc.) 5 v., 2. Stoian
(C.S.S. Slobozia) 4 v„ 3. Pău- 
nescu (Prog.) 3v., 4. Badea
(C.S.S. Slobozia) 2 v.. 5. To- 
caci (Victoria Cărei) 1 V-, 6. 
Birlan (C.S.M. Iași) 0 v.

Ultimele probe, la spadă ri 
sabie (echipe), sînt In curs de 
desfășurare. (C. ALBU — co- 
resp.)

Numai după cîteva zile de 
la lansare numeroși partici
pant! din întreaga țară au 
intrat în posesia unora din 
marile cîștiguri oferite de a- 
ceastă atractivă emisiune.

Vă prezentăm cîțiva dintre 
fericiții cîștigători : Barbu
Ilie din Neptun — jud. Con
stanța (Skoda 105 L) « Con- 
durache Ticu din Mitoc — jud. 
Botoșani (50 000 lei) • Cojo-

HOCHEIȘTII AU INCE
@ Cadrele lotului reprezentativ a 
elemente tinere • Noutăți în aW 
O La antrenamente au asistat un 

de la New York

Ca de obicei, hocheiștii frun
tași, component! ai lotului re
prezentativ, și-au Început Încă 
de la mijlocul lunii iulie pre
gătirile pe gheață pentru noul 
sezon. Ei au pornit astfel să-și 
facă vara „sania*  pe care in 
lunile reci să „alunece*,  ușor 
și fără necazuri, spre rezulta
te cît mai bune pe plan inter
național. Aceasta cu atit mai 
mult, cu cât pregătirea noului 
sezon constituie de această da
tă o problemă majoră, dacă ți
nem seama de faptul că grupa 
B a C.M., in care evoluează 
și selecționata noastră, se va 
disputa la Galați și ea va fi 
prilej de selecție pentru J.O. 
din 1980.

Așadar — start tn munca 
pentru realizarea unei cît mai 
bune prezentări în fața pro
priului public. A fost un start 
rapid, deoarece după O rigu
roasă vizită medicală H după 
trecerea normelor de control 
(11—13 iulie, la București), În
cheiată — din păcate — cu 
rezultate nu prea strălucite 
pentru selecționabili, lotul s-a 
deplasat la Miercurea Ciuc, 
unde a Început o scurtă, dar 
Intensă perioadă de pregătire 
in comun. Accentul a fost pus 
pe asigurarea unei pregătiri 
fizice cit mai bune, care să 
constituie o bază solidă pentru 
următoarea activitate de pre
gătire și pe testarea unor posi
bilități de alcătuire a unor noi 
formații de bază. In acest
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copii care vor să învețe îno
tul. Greu ? Ușor ? Parcă mai 
degrabă greu. Copilul vine de 
acasă, de regulă, ea frică de 
apă. Mulți sînt fricoși. alțil_ 
au prea mult curaj și trebuie 
să fii mereu cu ochii pe el să 
nu facă vreun gest necugetat.
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50C DE „DELFINI*  PE
„Trei... doi... unu... start!*  Și 

20 de băiețași și fetițe plon
jează In oglinda tremurătoare 
a apei, și brațele „vîslesc*  voi
nicește în largul bazinului, și 
nimănui nu-i mai este frică de 
adincuri. „Păi cum să ne fie 
frică, după două săptămini de 
școală ?“ — spune profesorul 
Mircea Fomino, ca și cînd s-ar 
număra și el printre micii Îno
tători. Cele 20 de trupuri svel
te. sănătoase, alunecă spre 
linia de sosire. O lungime de 
bazin. Sînt ultimele antrena
mente înaintea examenului... și 
a concursului. Este una dtn 
cele 25 de serii de copii care 
se află aici, la „școala de 
înot*  de la modernul bazin 
„23 August*.  Ceasul este 8,30 
dimineața. Nimeni n-a întir- 
ziat : elevi și profesori. Doar 
peste două zile este concursul...

Cine sînt „voinicii*  din apă? 
Copii din Pantelimon, copii 
din Titan...

Gabriel Bebereche este într-a 
V-a la Școala generală 21, E- 
duard Curelaru abia a împlinit 
6 ani și a venit cu bunica

Învață cu profesori
SCrșit de iulie la bazinul 

Dinamo. Aid, unde au avut loc 
și importante competiții națio
nale și internaționale, unde 
s-au afirmat mulți dintre Îno
tătorii noștri fruntași, la ore
le prânzului poți găsi zed și 
zed de prichindei care intră 
cu timiditate In apa albastră 
și caldă. Sînt la primele lor 
lecții în ale înotului și frica 
nu le-a pierit cu totul. Dar au 
îndrumători atenți și compe- 
tenți, Anca Georgescu și L. 
Șoptereanu, binecunoscuți pen
tru nu prea îndepărtatele lor 
performanțe, buni prieteni ai 
micuților care abia au împli
nit tinci primăveri.

Cea mai mare „aglomerație*  
este la grupele care reunesc 
pe cei de 8—11 ani. De ei se 
ocupă, printre alții, frații Sma- 
randa și Teodor Huțeanu și 
antrenorul Ovidiu Ionescu. 
„Sînt și ei mai curajoși, dar 
și— părinții — ni se spune —
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caru Mariana din București, 
Jucan Vasile din Cluj-Napoca, 
Oprea Maranda din Galați, 
Stingă P. Marin din Osica de 
Sus — jud. Olt, Iordache Ion 
din Ploiești, Manole Marin din 
Cogealac — jud. Constanța, 
Negurici Petru din Horgești 
— jud. Bacău (toți cîte 10 000 
lei) a Nagy Brigita din Sîn- 
crăieni — jud. Harghita, Zal- 
doiu Maricina . din Bîrlad — 
jud. Vaslui, Enyedi Sandor din
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cord cu opiniile elevului său, 
a adăugat necesitatea îmbună
tățirii rapide a preciziei și 
forței șuturilor la poartă.

Antrenorul principal al lotu
lui. Șt. Ionescu, ne-a oferit u- 
nele amănunte legate de alcă
tuirea liniilor pentru viitorul 
sezon. Primul cvintet se pare 
că va avea o alcătuire nouă : 
Antal. .... ___ .
Cazaca. Deci, o rapidă promo
vare a lui Nistor șl o specta
culoasă revenire a lui Traian 
Cazacu, care — sperăm — că 
ta acest sezon, mai disciplinat 
ca de obicei, va confirma exce
lentele calități de care dispu
ne. La capitolul noutăților vom 
nota, de asemenea, promova
rea juniorului Popescu, precum 
și a altor tineri (Gereb, Ke- 
menessy, Teodoriu). In linia a 
doua, ta absența lui Vasile 
Huțanu, care-și prelungește ne
justificat vacanța și riscă să 
piardă „contactul" cu lotul 
reprezentativ, au jucat : Ioni- 
ță, Justinian, Pisaru, Prakab, 
Costea, ta timp ce linia a 3-a 
a fost alcătuită din Moroșan, 
Hălăucă, B. Naghi. Solyom, Z. 
Naghi. A existat și o a 4-a 
linie, ta care au evoluat 
Csiszer, Popescu, Alinte, Mi- 
kloș și Olenici.

In concluzie, antrenorul Șt 
Ionescu ne-a spus că începu
tul a fost fructuos. Rămtah 
ca, ta continuare, la echipele 
de club care se află la Miercu
rea Ciuc și au ta față Impor
tante întreceri internaționale 
(Steaua — participarea la 
C.C.E., iar Dinamo la „Cupa 
Sovietskl Sport**) ritmul șl in
tensitatea pregătirilor fii 
crească.

Călin ANTONESCU

ceasta acțiune are multe fo
loase. Dacă ar fl să menționez 
doar faptul că dintre oei sare 
au venit in această vară aă 
învețe să Înoate — șl numă
rul este in jur de 1000 — pe 
mulți l-am Îndreptat spre sec
țiile noastre de juniori, dove
dind aptitudini pentru notație 
sau polo, șl tot mi se pare su
ficient. Dar aceasta nu este 
totul. Se obișnuiesc, totodată, 
cu mișcarea, cu exercițiul fi
zic, eu deprinderi care rămln 
pe viață**.

unile

Bilanful „grupei Ducurcștcnc" la testele lizico-tclinicc

EXAMINAȚI: 72;
REUȘIȚI: 72! Cu Gh. Ene din nou antrenor principal,

Stadionul Republicii, miercuri 
26 Iulie, ora 2. Locul, ziua și ora 
stabilite pentru testarea fizlco-teh- 
nlcă a jucătorilor divizionari A, 
din grupa București. La tribuna 
I, In dreptul liniei de plecare-so- 
sire a pistei de atletism, cîteva 
sute de spectatori — suporteri fi
deli al fotbalului — curioși să 
surprindă, un ceas mai devreme, 
cite ceva din noutățile campiona
tului care se apropie.

Conform programului stabilit 
de F.R.F., examinarea Începe cu 
probele fizice : 3 X (860 + 460 + 
200 + 100 m) și, tot conform pro
gramului stabilit de forul de spe
cialitate, cele șapte echipe ale gru
pei bucureștene urmau să se 
prezinte la start, în ordinea cla
sării lor ta ultima ediție de cam
pionat. Dar, surpriză I Lipsesc... 
primele două clasate, campioana 
și vlcecampioana, Steaua și F.C. 
Argeș, și clștigătoarea „Cupei Ro
mâniei, Universitatea Craiova. 
Răspunsul care pune ca
păt nedumeririi noastre îl pri
mim din partea secretarului ad
junct al F.R.F„ Ion Alexandrescu: 
„Steaua, F. C. Argeș, Politehnica 
Timișoara șl Universitatea Cra
iova — adică echipele care ne re
prezintă tn competițiile europene 
— au dat testele flzico-tehnlce la 
Poiana Brașov, tn etapa pregăti
rii lor comune la munte*. Ctad 
s-a luat această hotârtre ? Cum 
s-a ajuns la o astfel de soluție, 
ca cele patru formații să fie ex
ceptate de la programarea ini
țială șl, mal ales, de ee s-s efec
tuat testarea unul mare număr 
de jucători fruntași după numai 
cdteva zile de pregătire T Aid n-a 

că.mal răspuns nimeni, pentru 
de tapt. nici un răspuns nu 
fi putut convinge eă măsura 
ultim moment, și neanunțatâ, 
fi fost Intr-adevăr necesară, 
atft mal mult eu cit Steaua, 
pildă, se găsea Ieri eu o parte 
din efectivul său în Capitală șl 
a susținut un med de antrena
ment, după-amiază, eu Mecanică 
Tină. In timp ee restul jucătorilor 
săi se aflau la Constanța, unde, 
tot conform unei anumite plani
ficări, ar fi trebuit să dea testele 
ta cadrul loturilor A și olimpic. 
Teste pe care, bineînțeles? nu 
le-au mai dat nici ei și nld ma
joritatea jucătorilor ccnvocațl la 
Constanța, testați la Poiana Bra
șov. Greu de explicat șl mai 
greu de Înțeles ee a vrut să În
semne un asemenea „slalom* tn 
aplicarea unei măsuri de ordin 
organizatoric.

Dar să ne întoarcem pe Stadio
nul Republicii, la echipele care 
au răspuns, tn ordine, apelului 
comisiei de examinare : Dinamo, 
Chimia Rm. VRcea, Sportul stu
dențesc șt C. S. Ttrgovlște. A 
fost, mărturism, o adevărată plă-

cere să urmărim modul cum s-au 
prezentat, dimineață, la probele 
fizice elevii antrenorilor I. Nun- 
weiller și T. Dima, studenții 
bucureștenl conduși de M. Rădu- 
lescu și V. Kraus, componenții 
echipei C. S. Tlrgoviște, cu N. 
Proca la timonă, șl chiar cel -al 
proaspătei promovate Chimia Rm. 
VIleea, venită fără antrenor prin
cipal ! 7 l

S-a mers compact și disciplinat, 
s-a „tras* cu ambiție pentru rea
lizarea haremurilor maxime. In 
duda căldurii care ieri a fost 
pentru jucători un veritabil „ina
mic nr. 1*. Firește, In aceste con
diții, evidențierile ar fi bine să 
fie făcute ta bloc. Și totuși, ar 
fi nedrept să nu spunem că, din
colo de COMPORTAREA FOARTE 
BUNA pe ansamblul loturilor, au 
fost șl unele excepții, care au im
presionat printr-un plus de dâr
zenie, prin dorința de a depăși 
bariere greu de învins. Este vorba 
de Dinu și Cheran — ultimul 
după operații la ambii genunchi, 
de M. Sandu — revenit pe gazon 
după o lungă indisponibilitate, de 
Manea șl Gh. Tătaru, de O. Io
nescu și Marinescu, de Augustin 
șl M. Savu, Pintilie șl Gheorghe.

După-amiază s-au desfășurat 
probele tehnice. Aceleași care tn 
.sesiunea de prințăvară- a testă
rii au creat cele mai dificile pro
bleme Jucătorilor șl au decis nu
mărul mare de corigențl. De astă 
dată, pregătirea mai bună și plu
sul de concentrare tn execuții au 
făcut ca numărul greșelilor să fie 
Intr-un procent redus, aproape 
nesemnificativ.
ta acest fel, bilanțul .Acțiunii 

T* In grupa de la București este 
următorul : 72 de jucători exami
nați Dinamo 18. Sportul studen
țesc 17, C.S. Tlrgoviște 16 șl Chi
mia Rm VIleea îl) ; 72 reuși 
prin cumulul de puncte obținută 
la probele fizice șl tehnice. Aceas 
ta ar fi așa-zlsa .parte văzută* 
a testării. Pentru că mal este și 
a altă parte, cea .nevăzută*, asu
pra căreia ne propunem a reveni.

JIUL ÎȘI CAUTĂ 0 ALBIE MAI SIGURA 
PENTRU CAMPIONATUL VIITOR

Gh. Ene. secundul de ieri al 
lui Traian Ionescu la Jiul, nu 
are secund. A revenit la con
diția de acum două sezoane, ta 
fruntea conducerii tehnice; dar 
intenționind să-l aducă lingă 
sine pe Vasile Copil, cel care 
cu ani în urmă ii trimitea cen
trări la Rapid și în echipa na
țională. Dar Copil s-a instalat 
la cirma echipe; bucureștene 
Autobuzul și Gh. Ene a plecat 
la Deva, la doi pași de casă, 
instalîndu-se cu lotul Jiului, 
ce și acum doi ani. ca și anul 
trecut, la hotelul „Sarmis".

Cu ce probleme se confruntă 
Jiul la ora aceasta, cind iși 
caută o albie mai sigură pen
tru viitorul campionat ?

1. Cu aducerea la un gabarit 
optim a lui P. Nicolae, Boca, 
Cassai și Homan, toți patru 
izolați la o masă separată. In- 
tr-un „careu al flăminzilor* ;

2. Cu deplina recuperare 
medicală a unei părți din e- 
fectivul său : Cavai (luxație 
interfalangiană), Bucurescu și 
Dubinciuc (entorse), Rusu (con
tuzie), Dumitrache (dureri mai 
vechi la șoldul sting, alungate 
treptat prin regim de gimnas
tică cotidian) ;

3. Cu deplina încadrare (pe 
plan moral și strict fotbalistic) 
a noilor veniți : Cassai (de la

Plutea
, Metalul Hunedoara), 

Dubinciuc (fundaș. Explorări 
Vețel), Moise (un portar de 20 
de ani, se spune, iei mai pu
țin vinovat de retrogradarea in 
„C* a fostei sale echipe, Mine
rul Lupeni) ;Mibai IONESCU

4. Cu cristalizarea unui „11“ 
apt să debuteze bine în noul 

<ampionat. Problemă aparent 
facilă, căci din cele trei, jocuri 
amicale susținute pînă acum 
(6—1 cu C.F.R. Simeria ; 2—0 
cu Aurul Brad și 1—0 cu Cor- 
vinul Hunedoara, toate în de
plasare), formația menținută 
cel mai mult pe teren (Moise 
— Rusu. Bădin, Ciupitu, P. Gri- 
gore — Stoica, Multescu, Stoi- 
chiță — Sălăjan, Dumitrache, 
Bucurescu) s-a dovedit și cea 
mai consistentă. Dar formula 
aceasta va fi știrbită in prima 
partidă din campionat, căci Du
mitrache mai are de suportat 
o etapă de suspendare (din 6). 
Tocmai Dumitrache, care și-a 
confirmat calitățile de Anali
zator în meciurile susținute 
pînă acum, mareînd singur pa
tru goluri, dintre care trei cu 
capul, în stilul care l-a con
sacrat, furișindu-se printre 
fundașii adverși și izbucnind 
pe verticală la întîlnirea cu 
mingea, pe care o lovește cu 
moțul său roșcovan...

...tn rest, două antrenamente 
pe zi, cu repetarea 
școală" ■ ■ -
federație.

Au mai rămas doi jucători 
despre care n-am avut prilejul 
să vorbim pînă acum : Topor 
și Covaci. Ei Întregesc lotul 
jiului, echipă care este deci
să să-i facă „zile fripte", în 
prima etapă, fostului ei pro
fesor din sezonul trecut. Lui 
Traian Ionescu. La Bacău.

„ca la
a testelor pretinse de

Ion CUPEN

• A n-a EDIȚIE A „MEMO
RIALULUI ȘTEFAN PELOTE*. 
In organizarea clubului F. C. 
Brăila, tnceplnd de la M august, 
va avea loc a n-a ediție a „Me
morialului Ștefan Filo te*, ta ■- 
tara echipei locale, la aceasta 
competiție au fost Invitate forma
țiile de Divizia „B* F. C. Petrolul 
Ploiești șl F.C. Constanța șl e- 
chlpa greacă Panseralkos, care 
activează In prima divizie a cam
pionatului elen.

ȘTIRI... ȘTIRI
V 9

• GLORIA BISTRIȚA — JED- 
NOTA MOLDAVA 5—0 (3—0). In 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, forma
ția cehoslovacă Jednota Moldava, 
recent promovată ta divizia se
cundă, a întilnit, la Bistrița, e- 
ehipa locală Gloria, ta fața că
reia a cedat cu 5—0 (3—0). Golu-

■ ■ ■ ■ ■ ■

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIJIA 1978-1979
ETAPA I (20 august)

C.F.R. Timișoara 
,V" Cluj-Napoca 
Metalurgistul Cugir 
Victoria Călan 
Minerul Cavnic 
Minerul Anina 
Ind. S. C. Turzii 
C.I.L. Sighet 
Înfrățirea Oradea

ETAPA A
Dacia Orăștie 
Aurul Brad 
Gloria Bistrița 
Mureșul Deva 
Chimica Tirnăveni 
F.C.M. Reșița 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.M. Timișoara
Minerul Mold. Nouă

înfrățirea Oradea 
C.I.L, Sighet 
Minerul Mold. Nouă

ETAPA A Vll-A (1 octombrie) 
Brad 
Cluj-Napoca 
Reșița

Metalurgistul Cugir 
F.C.M. Reșița 
Minerul Cavnic

SERIA A III a

Aurul
C.F.R. 
F.C.M. ___
Minerul Cavnic 
Minerul Mold. Nouă 
U.M. Timișoara 
Victoria Călan 
Chimica Tirnăveni 
Metalurgistul Cugir

C.F.R. Timișoara — Minerul Cavnic 
C.F.R. Cluj-Napoca — U.M. Timișoara 
Metalurgistul Cugir 
Victoria Călan
Chimica Tirnăveni 
F.C.M. Reșița 
Dacia Orăștie

Chimica Tirnăveni 
F.C.M. Reșița 
Dacia Orăștie 

— Aurul Brad 
— Gloria Bistrița 
— Minerul Mold. Nouă 
— Mureșul Deva 
— C.F.R. Cluj-Napoca 
— U.M. Timișoara

N-A (27 august)
— Minerul Cavnic 
— C.FJL Timișoara
— .U* Cluj-Napoca
— înfrățirea Oradea 
— Victoria Călan 
— Ind. 8. C. Turzii 
— Metalurgistul Cugir

Minerul Anina 
C.LL. Sighet

ETAPA A III-A (3 septembrie)
— U.M. Timișoara 
— Dacia 
— C.I.L.
— C.F.R. 
— Aurnl 
— Chimica Tirnăveni 
— F.C.M. Reșița 
— Minerul Mold. Nouă 
— Gloria Bistrița

ETAPA A IV-A (10 septembrie)

Metalurgistul Cugir 
Victoria Călan 
Minerul Cavnic 
Ind. S. C. Turzii 
Mureșul Deva 
Înfrățirea Oradea 
Minerul Anina 
„U“ Cluj-Napoca 
C.F.R. Timișoara

înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara 
Aurul Brad 
„V“ Cluj-Napoca 
C.I.L. Sighet 
Chimica Tirnăveni 
Gloria Bistrița 
Minerul Mold. Nouă

Orăștie 
Sighet 
Cluj-Napoca
Brad

— Victoria Călan
— Mureșul Deva 
— U.M. Timișoara 
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Cluj-Napoca 
— Ind. S. C. Turzii 
— Metalurgistul Cugir 
— Minerul Anina 
— F.C.M. Reșița

ETAPA A V-A (17 septembrie)
C.F.R. Cluj-Napoca 
Ind. 8. C. Turzii 
Victoria Călan 
Minerul Anina
Aurul Brad 
F.C.M. Reșița 
U.M. Timișoara ___ _____ __
Metalurgistul Cugir — Minerul Mold. Nouă 
Dacia Orăștie

— Mureșul Deva
— înfrățirea Oradea
— Minerul Cavnic
— C.F.R. Timișoara
— Chimica Tirnăveni
— Gloria Bistrița
— C.I.L. Sighet

,U“ Cluj-Napoca
ETAPA A VI-A (24 septembrie)

„U“ Cluj-Napoca 
Dacia Orăștie 
Minerul Anina 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara

Ind. S. C. Turzii 
Chimica Tirnăveni 
Aurul Brad 
Victoria Călan 
U.M. Timișoara 
C.F.R. Cluj-Napoca

C.I.L. Sighet 
înfrățirea Oradea 
Mureșul Deva 
Ind. S. C. Turzii 
C.F.R. Timisoara 
Dacia Orăștie 
„U“ Cluj-Napoca 
Gloria Bistrița 
Minerul Anina

ETAPA A VIU-A (8 octombrie)
Chimica Tirnăveni 
Ind. 8. C. Turzii 
C.I.L. Sighet 
-U“ Cluj-Napoca 
înfrățirea Oradea 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara 
Dacia Orăștie 
F.C.M. Reșița

— Minerul Anina 
— U.B1. Timisoara 
— Victoria Călan 
— Minerul Cavnic 
— Aurul Brad 
— Minerul Mold. Nouă 
— Metalurgistul Cugir 
— Mureșul Deva 
— C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA A IX-A (15 octombrie) 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Mold. Nouă 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.M. Timișoara 
Minerul Anina 
Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Dacia 
C.I.L.

— „U“ Cluj-Napoca 
— Minerul Anina 
— Mureșul Deva
— Aurul Brad
— C.I L. Sighet

ETAPA A Xlll-A (12 noiembrie)
— Dacia Orăștie
— Chimica Tirnăveni 
— Metalurgistul Cugir 
— F.C.M. Reșița
— Gloria Bistrița 
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Anina
— Minerul Mold. Nouă
— C.F.R. Timișoara

înfrățirea Oradea 
tad. S. C. Turzii 
Victoria Călan 
Minerul Cavnic 
C.LL. Sighet 
Aurul Brad 
„U“ Cluj-Napoca 
C.M. Timișoara 
Mureșul Deva

rile formației gazdă au fost mar
cate de Ciocan (3), Andrecuț șl 
Restemar. (I. TOMA — coresp.)
• „CUPA SILVIU PLOIEȘTEA

NUL Mtine, la Brașov, începe a 
opta ediție a Cupei „Silviu Plo- 
leșteanu", la care participă echipe 
din Divizia B din județul Brașov. 
Astfel, vineri, de la ora 15,30, pe 
stadionul Municipal vor avea loc 
partidele I.C.I.M. — Tractorul și 
Steagul roșu — Nitramonia Făgă
raș, urmind ca duminică, de ora 
1», să se întîlnească învinsele șl 
Învingătoarele primei zile.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — V.S.S. KOSICE 3—1 
(1—0). Studenții clujeni au lăsat 
o bună impresie, creindu-și nu
meroase ocazii de gol dintre care 
au fost fructificate numai trei. 
Scor final 3—1 (1—0), realizat prin 
punctele însense de Mânu (min. 
42) și Florescu (min. 52 și 82). 
Golul oaspeților a fost marcat de 
Galls (min. 88) (I. LESPUC —
coresp.)
• LOTUL REPREZENTATIV DE 

JUNIORI EVOLUEAZĂ LA SIBIU. 
MIine. pe stadionul Independenta, 
din Sibiu lotul național de ju
niori tatllnește formația locală In
ter care activează ta Divizia C. 
Partida este programată Ia ora 
17.30.

— F.C.M. Reșița
— Chimica Tirnăveni
— Gloria Bistrița
— Aurul Brad
— Minerul Cavnic
— -U** Cluj-Napoca
— Ind. S. C. Turzii
— C.F.R. Timisoara
— înfrățirea Oradea

Orăștie
Sighet

ETAPA A X-A (22 octombrie)
BradAurul

Minerul Cavnic 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timișoara 
Chimica Tirnăveni 
Minerul Mold. Nouă 
»U“ Cluj-Napoca 
F.C.M. Reșița 
Ind. 8. C. Turzii

— Gloria Bistrița
— Metalurgistul Cugir 
— Minerul Anina 
— Victoria Călan 
— U.M. Timișoara
— C.F.R. Clnj-Napoca 
— C.I.L. Sighet
— înfrățirea Oradea 
— Dacia Orăștie

ETAPA A Xl-A (29 octombrie)
C.LL. Sighet 
U.M. Timișoara 
C.F.R. Cluj-Napoca 
înfrățirea Oradea 
Minerul Anina 
Metalurgistul Cugir
Aurul Brad 
Gloria Bistrița 
Minerul Cavnic

— C.F.R. Timisoara
— F.C.M. Reșița
— Victoria Călan
— „U“ Cluj-Napoca
— Ind. S. C. Turzii
— Mureșul Deva
— Minerul Mold. Nouă
— Dacia Orăștie
— Chimica Tirnăveni

ETAPA A Xll-A (5 noiembrie)
Minerul Mold. Nouă — Ind. S. C. Turzii 
Gloria Bistrița — Înfrățirea Oradea

ETAPA A X1V-A (19 noiembrie) 
Aurul Brad 
Minerul Anina 
Mureșul Deva 
C.F.R, Timișoara 
Minerul Cavnic 
Chimica Tirnăveni 
C.F.R.
F.C.M. 
Gloria

— Ind. S. C. Turzii
— C.LL. Sighet
— Minerul Mold. Nouă
— înfrățirea Oradea
— U.M Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca
— Dacia Orăștie
— Victoria Călan
— Metalurgistul Cugir

CIuj-Napoca
Reșița 
Bistrița
ETAPA A XV-A (26 noiembrie)

înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie 
Ind. S. C. Turzii 
Metalurgistul Cugir 
C.I.L. Sighet 
Minerul Mold. Nană 
„U* Cluj-Napoca 
U.M. Timișoara 
Minerul Anina

• COLOCVIU TEHNIC 
CU ANTRENORII PRINCI
PALI DE LA ECHIPELE 
de divizia A. In zilele 
de 1 șl 2 august, F. R. 
Fotbal organizează la Con
stanța o consfătuire de 
lucru la care vor fi eon- 
vocați toți antrenorii prin
cipali ai divizionarelor A. 
Pe agenda colocviului teh
nic figurează următoarele 
trei puncte : 1) Învățămin
te desprinse de Ia C.M. din 
Argentina ; 2) sarcini spe
ciale in scopul unei mai 
bune pregătiri Ia cluburi a 
eomponenților echipelor re
prezentative ; 3) observarea 
tn comun a jocurilor de 
selecție de la 2 august.

— Minerul Cavnic
— F.C.M. Reșița
— Gloria Bistrița
— Aurul Brad
— Chimica Tirnăveni
— Victoria Călan
— C.F.R. Timișoara
— Mureșul Deva
— C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA A XVI-A (3 decembrie)
— Minerul Anina
— C.F.R. Cluj-Napoca 
— F.C.M. Reșița 
— Ind. S. C. Turzii
— Minerul Mold. Nouă
— U.M. Timișoara
— C.I.L. Sighet 
— Aurul Brad 
— Gloria Bistrița

ETAPA A XV1I-A (10 decembrie)

Dacia Orăștie 
Minerul Cavnic 
Chimica Tirnăveni 
C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea 
Victoria Călan 
Metalurgistul Cugir 
„U" Cluj-Nannea 
Mureșul D-va

C.F.R. C’uj-Napoca 
Ind. S. C. Turzii 
Mineru1 MrM. Nouă 
Aurul B-ad
F.C.M. R’ș ta
C.I.L. Sighet
U.M. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Minerul Anina

— Chimica Tirnăveni
— Metalurgistul Cugir
— Dacia Orăștie
— Minerul Cavnic
— C.F.R. Timișoara
— Mureșul Deva
— „U“ Cluj-Napoca
— Victoria Călan
— înfrățirea Oradea

• MECANICA FINA BUCU
REȘTI — STEAUA 1—3 (0—2).
Divizionara C a opus' o dîrză re
zistență echipei campioane, in
tr-un joc util pentru ambele for
mații. Au marcat : A. Ionescu 
(min. 21 ți 88), Sămeș (min. 25) 
șl, respectiv, Gh. Dumitru (min. 
S3). Steaua a aliniat următoarea 
formație : Iordache — Nițu; Sa- 
meș, Fl. Marin, I. Gheorghe — 
Dumitru, Răducanu, I. Ion — 
Troi (min. 48 Iliescu), A. Ionescu, 
Zamfir. (O. GUTU-coresp.).

• U.M. TIMIȘOARA — SPAR
TAK SUBOTICA (IUGOSLAVIA) 
1—2 (1—0). Au înscris : Iancovlcl 
(min. 33) pentru U.M.T., Fabri 
(min. 52) șl Muci (min. 65) pen
tru oaspeți. Echipa Iugoslavă va 
juca duminică cu Politehnica. 
(C. CRETU-coresp.).
• DUKLA BANSKA BYSTRICA a

susținut ieri după-amiază un 
meci amical la Ploiești cu forma
ția locală F. C. Petrolul. Fotba
liștii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—0).
prin punctele marcate de Zitmar 
(min. 30) și Valy (min. 80). Go
lul echipei ploieștene a fost în
scris de Florian Dumitrescu care, 
in minutul 47, a transformat o 
lovitura de la 11 m.



La C. E. de la Budapesta

POLOIȘTII JUNIORI CONTINUĂ

ASTĂZI, IRINEL PÂNULESCU IA PRIMUL START
LA „EUROPENELE DE ÎNOT ALE JUNIORILOR

CURSA IN SEMIFINALE
Echipa României intîlnește azi formația Ungariei

BUDAPESTA, 26 (prin tele
fon). Se cunosc cele 8 echipe 
care vor continua disputa pen
tru titlul de campioană a Eu
ropei la polo juniori. Miercunfc 
a fost zi de odihnă, iar joi se 
reiau întrecerile din grupele 
semifinale, fază în care vor 
conta si rezultatele din preli
minarii. Dintr-o convorbire cu 
arbitrul international C. Mărcu- 
lescu am aflat si unele amă
nunte, în special privind evo
luția echipei române care se 
află printre semifinaliste.

..Așa cum s-a putut observa 
Si din rezultate, meciurile din 
preliminarii în grupele A. B si

TENISUL REDEVINE

SPORT OLIMPIC?
In ultimul număr al „Revis

tei olimpice", apărută la Lau
sanne. președintele federației 
Internationale de tenis. Phi
lippe Chatrier. publică un arti
col In care pledează pentru re
introducerea tenisului In pro
gramul Jocurilor Olimpice. Pre
ședintele F.I.L.T. arată că te
nisul, eliminat de Ia J.O. In a- 
nul 1924. trebuie să-și regă
sească locul în familia spor
turilor olimpice, datorită faptu
lui că este una dintre cele mai 
populare discipline sportive de 
pe glob, mai mult de 90 la 
sută dintre jucătorii de tenis 
!ncadrîndu-se în statutul ama
torismului. „Aștept cu încredere 
o decizie favorabilă din partea 
C.I.O, și sper că vom vedea 
Ia Jocurile de vară din 1984 un 
turneu olimpie de tenis» — 
scrie în încheierea articolului 
său Ph. Chatrier.

C nu au creat problema favori
telor. In schimb. în grupa D, 
unde a jucat si formația Româ
niei, toate cele 4 participante 
au emis justificate pretenții de 
calificare, golaverajul fiind cel 
care a decis in final. In meciul 
de debut, echipa noastră nu a 
jucat rău. Replica sportivilor 
bulgari, cu 3 jucători noi față 
de formația aliniată la Balca
niadă. a fost însă foarte vigu
roasă. Bulgarii au condus în 
permanentă ; românii o singură 

' dată cu 4—3. Finalul a fost pa
sionant ; cînd mai erau 30 de 
secunde de joc. la scorul de 
5—4 pentru adversari, echioa 
noastră a ratat o situație de 
..om în plus". Jucătorul bulgar 
eliminat a reintrat in teren in 
mod neregulamentar, echioa sa 
a fost penalizată cu penalty si. 
astfel. B. Ghițan a egalat 
(5—5) in extremis. în al doilea 
meci, cu Italia, am condus m 
4—2. In ultimele două minute 
italienii au beneficiat de două 
lovituri de la 4 metri, reușind 
egalarea. Portarul Gh Popescu 
a apărat excelent In acest loc. 
Pentru a obține calificarea a- 
veam nevoie de o victorie in 
fata Olandei la mai mult de 
două goluri diferență- Meciul a 
fost foarte echilibrat timp de 
două reprize, iar al doilea por
tar folosit M. Tudor, a avut 
intervenții de admirat Echipa 
a jucat fără greșeală In final 
si de la 4—2 a ajuns la 6—2. 
în continuare, băieții vor juca 
cu Ungaria (joi) si R. F. Ger
mania (vineri). O victorie In 
fata selecționatei vest-germane 
i-ar putea duce In turneul fi
nal (locurile 1—O*.

Rezultate: R.F. Germania — 
Anglia 11—2 : Ungaria — El
veția 13—1 ; R.F. Germania — 
Danemarca 11—4 ; Anglia — 
Elveția 6—4.

Recordmana țării debutează la Florența în proba
Prima ediție a campionatelor 

europene de inot si sărituri 
pentru juniori s-a desfășurat cu 
11 ani in urmă, la Jonkuping 
(Suedia). De atunci, speranțele 
natatiei de pe continentul nos
tru s-au mai Întrecut la alte 5 
ediții. în 1969 la Viena. 1971 la 
Rotterdam. 1973 la Leeds. 1975 
la Geneva și 1976 la Oslo. Cea 
mai bună performantă realizată 
de un sportiv român la această 
competiție de amploare este 
legată chiar de ediția inaugu
rală. unde Georgeta Cerbeanu 
a obținut medalia de argint in 
proba de 100 m delfin.

La întrecerile din acest an. 
ce se vor desfășura Incepind de 
astăzi, timp de 4 zile, la Flo
rența și-au anunțat participarea 
peste 400 de tineri înotători și 
săritori din 27 de țări. Asa cum 
am mal anunțat. România va fî 
reprezentată in competiție de 
trei înotători. Irinel Pănuleeeu. 
Cristine Seidl si Dan Ținea, 
care împreună cu antrenorul 
Mihai Mitrofan se află de marți 
ia locul de desfășurare a con
cursului. Dintre tinerii snortivi 
români. Pin ui eseu si Seidl tint 
eu un an mai tinere decit ma
rea majoritate a concurențitar. 
Inotătoarea ploieștearcă are 
cele mai mari șanse de a rea
liza veritabile performante. Iri- 
nel va concura Ia 200 m mixt. 
100 m liber. 100 m delfin si 400

C. E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din paq 1)

cir.d mai timorat, sportivii noș
tri au pierdut meciul cu 5—1. 
cucerind insă medalia de bronz. 
In ..finala mică" : România — 
Cehoslovacia 2—5.

Noaptea tirziu i-a disputat 
partida pentru desemnarea 
campioanei continentale, ta 
care s-au întîlnit reprezenta
tivele U.RJ5.S. și Suediei. Re
zultatul nu ne-a parvenit pinâ 
la Închiderea ediției. 

m liber și are posibilitatea de a 
ajunge In toate cele 4 finale. 
Iată dealtfel programul complet 
al participării înotătorilor noș
tri ta competiție : astăzi — se
rii la 200 m mixt (Pânulescu si 
Ținea) ; vineri — finale la 200

„Trofeul Tomis" la volei feminin

ROMÂNIA Șl BULGARIA, VICTORII IN PRIMA ZI
CONSTANTA. 2S (prin te

lefon). Gazdă ospitalieră a tra
diționalelor turnee internațio
nale de volei, dotate cu „Tro
feul Tomis". Sala sporturilor 
din localitate a primit la În
ceputul acestei sâptâmîni re
prezentativele feminine ale Bul
gariei. Canadei. Poloniei si 
României, precum și formația 
Penicilina Iași, vicecampioană a 
tării.

Debutul in această nouă e- 
ditie a competiției l-au făcut 
miercuri reprezentativa Româ
niei și Penicilina Iași. Meciul a 
început tntr-o notă de surprin
zător echilibru, determinat mai 
alea de o serie de erori comise 
de reprezentativa noastră care 
a fost vădit incomodată de vi
goarea atacului și de puterea

S-au încheiat si Întrecerile 
pe echipe la juniori II (la care 
România nu a participat). La 
fete, titlul de campioană euro
peană a fost ciștlgat de 
U.R.S.S.. urmată de Cehoslova
cia. Ungaria si Finlanda ; la 
băieți, pe locul I s-a clasat 
Suedia, urmată de Cehoslovacia. 
R, F. Germania si Spania.

Joi este zi liberă, urmind ca 
vineri să înceapă întrecerile 
preliminare din cadrul probelor 
individuale.

favorită — 200 m mixt
m mixt. 100 m spate (Ținea). 
100 m liber (Pânulescu). 100 m 
bras (Seidl) ; simbătâ — 200 m 
bras (Seidl). 200 m spate (Țin
ea). 100 m delfin (Pânulescu) ; 
duminică — 400 m liber (Pă- 
nulescu).

de luptă a echipei antrenată de 
N. Roibescu. Ca urmare. în fi
nalul setului intii. ieșencele 
s-au distanțat (de la 8—8 la 12—8, 
la 14—11) și au obținut victoria in 
aplauzele spectatorilor. Din a- 
cest moment insă, reprezenta
tiva s-a „trezit", acționînd mal 
coerent in atac și. pe fondul 
unui declin al Penicilinei, a 
reușit să treacă la cîrma jo
cului, cîștigînd detașat : 3—1 
(—12. 3. 8, 5). Arbitrii St Ste
fanov (Bulgaria) și R. Cottă 
(Canada) au condus următoa
rele echipe : ROMÂNIA : Doina 
Săvoiu (Doina Rusu-Morosanu). 
Mariana lonescu. Mana Rusu, 
Doina Popescu. Victoria Banciu 
(Irina Petculet). Iuliana Enescu 
(Marilena Grigoraș) : PENICI
LINA : Georgeta Popescu (Ga
briela Coman), Ileana Dobrov- 
schl. Ana Chirițescu-Martlnaș. 
Aurelia Ichim. Carolina Hatură 
(Cristina Drăguș). Nadia Sava.

In acest meci antrenorii S. 
Chirită si G. Bartha au încer
cat diverse formule, ceea ce ar 
putea explica intr-un fel in
constanta echipei, dar nu putem 
trece cu vederea greșelile de 
tehnică individuală si de con
cepție tactică, vizibile pe par
cursul meciului. In celălalt meci 
al primei zile : Bulgaria — Ca
nada. 3—2 (—13. 9. 10. —13. 13). 
Programul de joi (ora 17) : Bul
garia — Polonia ; România — 
Canada.

Emanuel FANTANEANU

MOARTEA BOXERULUI PROEESIO^IST JACOPUCCI 
A DECLANȘAT IN VAI DE PROTESTE 

Procuratura din Bologna a deschis o ancheta JudiciUri’
ROMA, 26 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat. In ultimele 
zile boxul profesionist a făcut noi 
victime. Ca urmare a decesului 
pugilistului italian Angelo Jaco- 
pucd, procuratura din Italia a 
inițiat o amplă anchetă. Procuro
rul orașului Bologna a remis trei 
citații, chemind in fața instanțe
lor juridice pe managerul l^i Ja- 
copuccl, Rocco Agostino, pe me
dicul reuniunii, dr. Ezio Pimpl- 
nelll, și pe arbitrul meciului, Ray
mond Bel deyr ou.

Potrivit agențiilor internaționale 
de presă, vestea morții boxerului 
Angelo Jacopucd a stîmit un. 
nou val de proteste împotriva 
pugilatului profesionist. Numeroa
se personalități au cerut interzi
cerea organizării galelor profe
sioniste. Printre aceștia se numă
ră șl Hans Joachim Jentsch, oaTELEX

BASCHET • In prima zi a tur
neului internațional feminin de 
la Burgas, echipa Canadei a în
vins cu 82—81 (37—39) selecționata 
S.U.A. Alte rezultate : Ungaria — 
România 79—70 (37—31) ; Bulga
ria (A) — Iugoslavia 60—43
(35—25) - U.R.S.S. — Bulgaria 
(B) 89—36 (39—16).

BOX a In turneul de box din 
cadrul Jocurilor sportive africane 
de la Alger a fost înregistrată o 
mare surpriză : în finala cat. se- 
mimuscă. Francis Musankabala 
(Zambia) l-a învins la puncte pe 
campionul mondial Stephen Mu- 
choki (Kenya). Iată ceilalți în
vingători în ordinea categoriilor : 
Muthele (Zambia), Zeddam (Tuni
sia), Azumah (Ghana), Haruna 
(Nigeria). Wanyoke (Kenya), 
Dyamugaba (Uganda), Ferguene 
(Algeria) Moi (Kenya). Isiako 
(Nigeria) șl Mensah (Ghana).

CICLISM • Cursa disputată la 
Ancona a revenit rutierului italian 
Pierino Gavazzi, care \J-a întrecut 
la sprint pe coechipierul său Al- 
fio Vandi — ambii cronometrați în 
3h 03 pe 117,500 km. Principalii 
favoriți, Francesco Moser și Fe
lice Gimondi, au sosit la 7 sec.

RUGBY * Competiția pentru 
Juniori (jucători pînă în 18 ani) 
„Cupa Prietenia* s-a încheiat la 
Varșovia cu succesul selecționa- 

deputat din parlamentul vest-ger
man, care a declarat că asemenea 
meciuri mal Întotdeauna »e În
cheie cu rănirea gravă sau moar
tea unuia dintre combatanți. 
Hani Joachim Jentsch a cerut 
desființarea boxului profesionist 
la țara sa. De asemenea, depu
tata Rene Short, membră a par
lamentului din Anglia, a solicitat 
• ancheta in acest caz, care a 
Întristat lumea sportivă. La rin- 
dul lor. unele ziare italiene au 
arătat că boxul profesionist este 
dirijat de • mină de afaceriști 
caro nu urmăresc altceva decit 
obținerea unor venituri substan
țiale prin exploatarea tinerilor 
boxeri. Ziarul „Stampa* a criti
cat metodele utilizate de manage
rii din culise, arătînd că boxul 
profesionist a fost aruncat pe 
piața comercială, urmările sale 
fiind nefaste

A LUAT sfîrșit turneul internațional masculin de handbal de 
La Cracovia. Pe primul loc s-a situat echipa Poloniei (A) eu 
I puncte, urmată de U.R.S.S. — 7 p (136—115), România 7 p 
(128—109), R. D. Germană — I p. Polonia (B) — 3 p șt Italia • p. 
In ultima zl au fost înregistrate următoarele rezultate : R. D. 
Germană — Polonia (A) 30—27 (17—15), România — PolorEa (B) 
26—19 (12—12), U.R.S.S. — Italia 43—14 (22—9).

LA ANKARA au început campionatele balcanice de volei pen
tru juniori și junioare. In turneul feminin echipa României a 
învins cu 3—1 pe cea a Turciei. Rezultate înregistrate în tur
neul masculin : iugoslavia — Grecia 3—2, Bulgaria — Turcia 3—0.

DUPĂ 9 runde, în turneul feminin de șah de la Nalenchowe 
(Polonia) conduce Marta LI tins kala (U.R.S.S.), eu 6,5 puncte, 
urmată de Petra Feustel (R. D. Germană) — I puncte șl Kveta 
Eretova (Cehoslovacia) — 5 puncte. Gertrude Baum stark, care 
în runda a 9-a a întrerupt partida cu Krysztina Radzikowskaia, 
totalizează 4,5 puncte avînd două partide întrerupte. In turneul 
masculin, ce se desfășoară în același oraș, după zece runde con
duc Jan Adamski (Polonia) și Iuri Razuvaev (U.R.S.S.) — cu 
cite 7 puncte.

tel U R.S.S., care a întrecut în 
finală cu 21—4 (4—0) formația
Poloniei. In meciul pentru locu
rile 3—4 . Cehoslovacia — R. D 
Germană 26—4 (12—4).

TENIS a în turneul de la Kit- 
zbuhel (Austria). G. Vilas l-a în
vins cu 6—4 6—2 pe J. Kukal,
iar J. Kodes a cîștigat cu 2—6, 
6—4, 6—3 în fața lui G. Ocleppo 
• La Hilversum (Olanda) : Ta- 
roezy — Sanders 3—6, 7—5, 6—1 ; 
Okker — Layo Mayo 6—3, 6—2 ; 
Barazzutti — Prajoux 6—4, 6—2, 
Edmondson — Deblicker 7—5, 
6—1. a La Vichy se desfășoară 
turneul final al „Cupei Galea*

A. S. MONACO : O VICTORIE 
Șl O 1NFRSNGERE

Viitoarea adversară a cam
pioanei noastre. Steaua, ta 
C.C.E.. a început campionatul 
cu o înfrângere (0—1 la Nimes), 
dar in etapa a doua. disputată 
miercuri, a întrecut pe teren 
propriu cu 3—1 pe Nantes. Fă
ră îndoială, o victorie frumoa
să. care demonstrează că A. S. 
Monaco este o echipă reduta
bilă. Dealtfel, in sezonul de 
transferări recent încheiat, for
mația a legitimat încă trei ju
cători : Soler de la Sochaux. 
Emon de la Olympique Marsi
lia si Zorzetio de la Troyes. 
Antrenorul L. Ledue aliniază 
următorul „11“ : Ettorl — Zor
zetio. Gardon, Conrbis. Vitalis 
— Moizan. Petit. Dalger (No- 
gues) — Soler (Dalger). Onnls,

(tineret). După prima xî, Franța 
conduce cu 2—0 în meciul cu 
Anglia, iar Cehoslovacia și Sue
dia se află la egalitate : 1—1.

VOLEI • La Plsen, s-a disputat 
întîlnirea Internațională masculi
nă Cehoslovacia — Japonia, în
cheiată cu 3—2 (6. —16, —8, 4, 14), 
In favoarea gazdelor

YACHTING a Campionatul eu
ropean la clasa „470“ s-a înche
iat la Cascals (In apropiere de 
Lisabona) eu victoria sportivilor 
sovietici Mihail Kudriavțev șl 
Edgar Terehln.

Emon. Rezerve : Banal. Cule- 
tto. Perruchini, Gudiruard, Tuy- 
bena. Chaos&ia, Christophe. In 
aceeași perioadă au plecat: 
Chanvean. Correa, Vannueei, 
Maronelll. FeuiUerat și Fran- 
țois. Ziarul „L’Equipe* apre
ciază că prin venirea a doi ata- 
canti de valoare (Soler și E- 
mon). A. S. Monaco și-a întă
rit vizibil forța atacului. In a- 
celași timp, consideră câ echipa 
campioană a Franței dispune 
Insă de putină experiență la 
nivel intemaționaL

S-AU STABILIT TURNEELE 
U.EFA.

Turneele U.E.F.A., adevărate 
campionate ale continentului 
pentru reprezentativele de ju
niori. se bucură de o partici
pare tot mal bogată. La ediția 
1978—1979 a-au înscris toate ță
rile europene. Turneul final se 
va disputa anul viitor in Au
stria. Dar U.E.F.A. a stabilit 
șt locurile de disputare ale tur
neelor finale din următorii 
trei ani. astfel : 1980 — R. D. 
Germană. 1981 — R. F. Germa
nia. 1982 — Finlanda.

ECHIPA CAMPIOANA A LUMII 
SE DESTRAMĂ 1

La numai 30 de zile după fi
nală. se st anunță plecarea 
peste graniță a unora dintre 
.jnundialii" Argentinei. Astfel, 
mijlocașul Ardiles si atacantul 
Villa, una dintre primele re
zerve ale lui Menotti. au sem
nat pentru clubul englez To
ttenham. Cit despre Bcrinni, 
acesta va Întări rindurile clu
bului spaniol Sevilla.

Si altl jucători care au evo
luat in Argentina vor îmbrăca 
in viitorul sezon alte tricourL 
Astfel, suedezul SJoberg. de la 
F. F. .MalmO. va evolua la 
Itthad Djeddah. din Arabia 
Saudită. iar cunoscutul Rive’ino 
(Fluminense Rio de Janeiro' va 
juca la o altă echipă din Ara
bia Saudită. AI Ahali.

Dar „mișcări" de jucători 
și antrenori se anunță din toa
te țările. Pentru a începe cu 
antrenorii, să notăm că france
zul Lucien Muller va pregăti 

din sezonul viitor pe C. F. 
Barcelona și că Miguel Munoz, 
care a activat aproape două de
cenii la Real Madrid, va con
duce pe Las Palmas. Dintre ju
cători. se remarcă sosirea în 
Belgia a unor cunoscuti fotba
liști olandezi. Printre aceștia, 
Geels (Ajax) — la R.S.C. An- 
derlecht și Jansen (Feyenoord) 
— la Racing White. Risjbergen 
(Feyenoord) va juca la Bastia. 
in Franța, iar Suurbier (Schalke 
04) la Metz. Multe schimbări si 
în lotul echipei St. Etienne. Au 
plecat Synaeghel (la Metz), 
Balhenay (la Paris S. G.). La
combe (la Lyon). P. Revelli (la 
Sochaux) și II. Revelli (la Le 
Chenois).

Să notăm in încheiere că 
scoțienii Macari și Masson au 
fost scoși din echipa reprezen
tativă. Primul pentru că a con
testat metodele de antrenament 
ale managerului Alislar McLeod, 
iar cel de-al doilea pentru re
fuzul de a lua parte la un sta
giu de pregătire in comun.

HIDALGO - CONFIRMAT ; 
JEZEK - ÎNLOCUIT

Cu toate că reprezentativa 
Franței a fost eliminată încă 
din prima fază a turneului fi
nal din Argentina, antrenorul 
Michel Hidalgo a fost, recent, 
confirmat în postul său pe o 
perioadă de patru ani.

în Cehoslovacia, s-a hotărît 
ea antrenorul reprezentativei. 
Vaclav Jezek. care se ocupa de 
11-le național din 1973. să pre
dea ..gestiunea" asistentului 
său. Josef Venglos. Acesta din 
urmă a pregătit oină acim pe 
V.S.S. Kosice și Slovan Bratis
lava. ultima fiind campioană in 
1974 și 1975.
CRUYFF - DOUA MECIURI 

LA COSMOS

Cu toate câ a renunțat la 
activitatea competitională. de zl 
eu zi. cunoscutul international 
olandez va evolua in cadrul e- 
chipei Cosmos New York in zi
lele de 3 și 10 septembrie, cînd 
adversara echipei nord-ameri- 
cane va fi formația argentinia- 
nă Boca Juniors din Buenos 
Aires.


