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De vineri, pe Stadionul Republicii

„CONCURSUL PRIETENIA',
MAREA ÎNTRECERE 

A SPERANȚELOR ATLETISMULUI
De vineri pînă duminică, Sta

dionul Republicii va fi gazda 
unui mare concurs atletic, 
poate cel mai important desfă
șurat aici — alături de semi
finalele feminine ale „Cupei 
Europei" din 1973 si 1977 — 
în anii acestui deceniu. Bă- 
trînul stadion din dealul Spirii, 
martor, de-a lungul anilor, la 
realizarea multor performante 
de rezonantă, amfitrion al u- 
nor celebrități continentale si 
mondiale, ii va primi, de a- 
ceastă dată, pe cei considerat! 
a fi speranțe ale atletismului 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. I). Germană. Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Se poate spune că „Concursul 
Prietenia* este cea mai impor
tantă competiție din calenda
rul international din acest se
zon al atletismului pentru ju
niori.

Cu 11 ani în urmă. în 1967, 
la Rostock, atletii juniori — 
cu un an sub vîrsta limită — 
din unele țări socialiste se în- 
tilneau pentru prima dată în
tr-un concurs denumit „al spe
ranțelor olimpice". Era începu
tul unei manifestări care ti
vea să devină tradițională nu 
numai prin desfășurarea regu
lată. an de an. sau prin va
loarea ei de simbol, ci si prin 
nivelul sportiv ridicat ilustrat, 
ediție de ediție, de creștere* 
necontenită a performantelor 
înregistrate. Cercetînd listei* 
învingătorilor — sau ale parti
cipantelor — Ia cele 11 ediții

desfășurate piuă acum, ne pu
tem da scama că in cadrul a- 
cestei competiții și-au făcut de
butul în marea performantă 
cîteva zeci de vedete ale atle
tismului mondial : campioni o- 
limpici. recordmani mondiali si 
continentali, campioni europeni. 
Alegînd numai aceste exigente 
criterii, tot nu am putea aminti, 
în rîndurile de fată. întregul 
șir al supercampionilor : selec
ția este greu de făcut Sâ-i a- 
mintim. totuși. pe Renate 
Meissner-Stecher. Monika Zehrt. 
Rosemarie Witschas-Acker- 
mann. Annelie Jahns-Ehrhardt. 
Helena Fibingerova. Grazyna 
Rabsztyn. Nenad Stekici. Jacek 

Svetla 
Ca- 
Sil- 
Iuri 
Ta-

Wszola, Jozef Plachy, 
Zlateva-Koleva. Alejandro 
sanas. Pedro Perez-Duenas, 
vio Leonard. Udo Beyer. 
Sedîh, Christine Brehmer, 
deusz Slusarski. Erika Rudolph, 
Cornelia Popa, Mariana Suman.»

România găzduiește pentru a 
doua oară competiția căreia i 
se mai spune, pe bună drep
tate, „concursul campionilor de 
mîine*. Prima dată. în 1970. 
întrecerile s-au desfășurat la 
Cîmpulung Muscel. La acea e- 
diție, purtind numărul IV în 
cronologie. întrecerea a primit 
numele care figurează și acum 
pe generic : „Concursul Priete
nia*. Pentru că. înainte de a 
se întrece pentru a-și dovedi 
talentul și pregătirea, tinerii 
atleti ai țărilor participante se 
Intllnesc pentru a se cunoaște, 
pentru a lega prietenii.

Ce poate fi mai firesc 
In tabără, la mare, decit 
băile de soare ți joaca 
îs apă ?

în ambianta plăcută a 
Complexului de la Nă
vodari, copiii din tabără 
fac cunoștință eu apa 
mării la primele ore ale 
dimineții.
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In complexul de odihnă de la Năvodari

ZILNIC, 4 ORE DE SPORT PENTRU COPII
Ca în fiecare an, întinsa pLajâ 

de la Nord de Mamaia a intrat 
în stăp’.nlrea exclusivă a copiilor. 
Aid, la Năvodari, în condiții 
foarte bune, adecvate virstei și 
necesităților lor, ei ișl petrec în- 
tr-un mod cît se poate de plă
cut și de util o parte a vacanței 
de vară, beneficiind din plin de 
efectele pozitive pe care soarele, 
apa și aerul marin le au asupra 
sănătății șl dezvoltării lor fizice.

In acest sezon, Complexul de o- 
dihnă pentru copil de la Năvo
dari, care funcționează ea uni
tate a U.G.S.R. și este organizat 
pe șase tabere distincte — Alba
tros (unde sînt găzduiți și copil 
din alte țări), Delfin, Cutezătorii, 
Perla vacanței. Pescăruș (rezer
vată preșcolarilor) și TcmerarU 
— dispune de o capacitate to
tală de aproape 7 300 de locuri pe 
serie.

Veniți din toate județele țării, 
copiii sint încadrați aici într-un 
regim de odihnă activă, bine con
ceput și aplicat. Din prezentarea 
pe care ne-a făcut-o directorul 
complexului. Ghcorghe Cirstea, 
am desprins că exercițiile fizice

și sportul fac parte din activită
țile cu ponderea cea mai mare 
(aproximativ 4 ore) In programul 
fiecărei zile, tncepînd cu obiș
nuita înviorare din prima oră a 
dimineții, continuind cu exercițiile 
de gimnastică dinaintea șl după 
ieșirile din apă, cu alergările (de 
viteză sau cros) și săriturile în 
lungime (sub formă de concurs) 
pe plajă, cu atlt de amuzantul 
tras al trînghiei și alte jocuri de 
mișcare (tot pe plajă), cu dru
mețiile șl excursiile pe litoral șl

Încheind cu încinsele partide de 
mini fotbal, handbal, baschet și 
volei organizate în orele după-a- 
miezil pe cele 25 de terenuri de 
sport ale Complexului, activitatea 
recreativ-sportivă (desfășurată 
sub directa îndrumare șl supra
veghere a profesorilor de educa
ție fizică) cuprinde Întreaga masă 
de copil aflată aid. In luna au-

Constantin FIRANESCU
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Astăzi, la Constanța

MECIURI DE SELECȚIE CU PARTICIPAREA 
A PESTE 0 SUTĂ DE FOTBALIȘTI

DIVIZIONARI A SI B
La întrecere sînt prezente echipe naționale din 5 țări

Azi. la ora 17. in Sala spor- 
se va 
a 17-a 
Negre" 
această 
vor fitradițională 

echipe valoroase, din- 
se detașează prin re- 

obtinute în marile

turilor din Constanta 
da startul in cea de 
ediție a „Cupei Mării 
la baschet feminin. La 
întrecere 
prezente 
tre care 
zultatele 
competiții reprezentativa Ceho
slovaciei. de nenumărate ori 
vicecamploană olimpică, mon
dială și europeană. Alături de 
Cehoslovacia se vor afla — în
tre oaspete — echipele națio
nale ale Poloniei, Ungariei și

ETAPA A DOUA
Â CAMPIONATULUI

DE CĂLĂRIE
" Începi nd de azi, pe baza hi
pică din Sibiu se va desfășura 
etapa a doua a campionatului 
republican de dresaj și obstacole 
(seniori, juniori, fete), la care 
vor participa călăreți de 1* 
Steaua, Dinamo, Olimpia Bucu
rești, CJS.M. Craiova, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Sibiu, A.S.A. CtaJ- 
Napoca, Agronomia Timișoara, 
Agricola Lugoj, Petrolul Ploiești, 
Bucovina Rădăuți șl Ialomița 
Jegălia.

întrecerile încep cu proba de 
obstacole, categorie semiușoară.

TINERII RCGBYJT! ROMÂNI
ÎNTINGAIOPI LA SCOR
MOSCOVA, 1 (Agerpreș). — 

Turneul international de rugby 
de la Harkov a programat alte 
meciuri. Selecționata de tineret 
a României a învins cu scorul 
de 28—0 (18—0) echipa similară 
a Cehoslovaciei.

R. D. Germane. România va fi 
reprezentată în întrecere de e- 
chipa națională de senioare si 
de cea de tineret Prima noas
tră reprezentativă se află în 
plină reconstrucție, antrenorul 
emerit Sigismund Ferencz spe- 
rînd că „rodajul* din „Cupa 
Mării Negre* va fi folositor 
pentru evoluția viitoare a bas
chetbalistelor românce.

Organizatorii. C.J.E.F.S. Con
stanta și federația de specia
litate. au pus la punct toate 
amănuntele pentru buna des
fășurare a turneului și au al
cătuit următorul program : 
miercuri, ora 17 : România A — 
România (tineret). Cehoslova
cia — Ungaria și Polonia — 
R. D. Germană; joi, ora 17 : 
România (tineret) — R. D. Ger
mană. România A — Ungaria 
și Cehoslovacia — Polonia ; vi
neri. ora 1T : România (tineret) 
— Cehoslovacia. Ungaria — Po
lonia si România A — R. D. 
Germană; simb&ti, ora 17: 
România (tineret) — Ungaria, 
R. D. Germană — Cehoslovacia 
și România — Polonia ; dumi
nici, ora 17: România (tine-

în C. E. de la Brașov TENISMANII NOȘTRI
AU TRECUT CU SUCCES TURUL INAUGURAL
w

BRAȘOV, 1 (prin telefon). Por
nită șl marți din primele ore ale 
dimineții, o ploaie măruntă de 
munte n-a încetat să ne țină sub 
povara incertitudinilor. Jocurile au 
început totuși pe toate terenurile și 
au continuat ptnă la căderea 
serii. Pe zgura proaspăt bătăto
rită a stadionului cu sooo de lo
curi. lovitura Inaugurală a făcut-o 
campionul ediției ’76, 
nul sovietic Teimureaz 
Mm admirat din nou 
stăptnlrll mingilor de la___ ____
fund, cu care a oprit mereu a-

tenisma- 
Kakulia. 

știința 
Utila de

Mariana Andreescu, cu mingea, 
una dintre cele mai bune bas
chetbaliste din echipa României

Foto : Dragoș NEAGU

ret) — Polonia. Ungaria — 
R. D. Germana și România — 
Cehoslovacia.

polonezului 
A clștlgat

salturile liftate ale 
Czeslaw Dobrowolskl. . _
Kakulia cu 6—2, 6—I. Mal devre
me Insă cu cîteva minute, pri
mul rezultat trecut pe foile de 
arbitraj aparținuse tînărului nos
tru reprezentant Jean Blrcu, în
vingător cu 6—1. 7—5 asupra el
vețianului Michel Burgener.

N-au lipsit surprizele In aceas
tă dimineață de start. Pentru 
masivul Peter Szoke (Ungaria), 
terenul Încă alunecos a constituit 
un serios handicap, folosit cu 
destulă abilitate de Jacques

Așa după cum am mai anun
țat. F.R.F. organizează astăzi, 
ia Constanta, un program de 
jocuri de selecție cu partici
parea grupului de selecționa- 
bili aflați in pregătire pe lito
ral și a unui mare număr din
tre cei mai buni jucători divi
zionari B. Acțiunea aceasta, in
clusă in cadrul mărci compe
tiții naționale „Daciada* și lu
cind parte din planul de mă
suri al Comitetului federal ales 
in luna mai a acestui an. pri
lejuiește o nouă si utilă veri
ficare a fondului de jucători 
din sfera performanței fotba
listice și. in același timp, oferă 
posibilitatea depistării unor e- 
lemente tinere si talentate sus
ceptibile a promova in loturile 
reprezentative.

în acest scop au fost alcă
tuite trei selecționate ale Di
viziei A și trei selecționate ale 
Diviziei B a căror componentă 
este următoarea :

LOTUL A 1 (antrenor C. 
Cernăianu) : Răducana. Coman 
(portari) — M. Zamfir, Ștefănes- 
cu. Sătmăreanu, Mehedlnțu, VI- 
gu, B. Grigore (fundași) — Romb 
li, Bolotd, Iordănescu, Radules
cu (mijlocași) — Crișan, D. 
Georgescu, Cămătaru, Bălăci, 
Marca (atacanți).

Michod (Elveția), care realizează 
astfel un prim „k.o.“ al campio
natelor : 6—4. 6—3. Iese din con
curs șl alt tenisman maghiar 
cunoscut, Szabolcs Barany. A- 
cesta învins de Incisivitatea nr.~ 
ulut 2 polonez, Henryk Drzy- 
malsky ; 6—1, 7—6.

Primii noștri jucători au trecut 
convingător turul de uvertură : 
Dumitra Hărădău învinge cu

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

A 2 (antrenor C. 
Lung. Cristian — 

Tilihoi, Agio, 
Zahiu. Ti-

LOTUL 
Drăgușin) : 
Ungureanu, 
Siancu. Barna 
cleanu. Vamana. Bărbuleseu — 
Cirtu, F. Grigore. Radu II, A. 
Ionescu. Văetuș.

LOTUL A 3
Cernescu.
(antrenor L 

Voica) : Speriata. Bucu. Windt 
— Anghelini, Purima Pâlti- 
nișan. Samcs, Giurgiu — Stoica, 
Iovănescu. Leac. Multescu, Bel- 
deanu — D. Nicolae. Fanici, M. 
Răducanu, lorgulescu. Chitara. 

LOTUL B 1 (antrenori V. 
Mateianu si I. Ionescu — Glo
ria Buzău) : Nicolae. Ghiz- 
deanu șl Tulpan (Gloria Bu
zău). Roșea, Șchiopa. Basno, 
Carabageac, Teleșpan, Stanca și 
C. Nicolae (Chimia Rm. Vîlcea), 
Koller. Borz, Condruc, Sabău, 
Molnar, Mureșan. Terheș, Șepl, 
Dragomirescu și Roatiș (F. C. 
Baia Mare).

LOTUL B 2 (antrenori Șt 
Onisie și P. Moldoveanul : Ha
giu, Batacliu, Furnea I. Mu
reșan. Cimpeanu, Vidican și 
Florescu, A. Mureșan (Univer
sitatea Cluj-Napoca), M. Pop șl 
Coman (C.F.R.
Bălaș, Ghileanu 
(I.C.I.M. Brașov), 
mo Slatina).

LOTUL B 3

Cluj-Napoca), 
și Ciobanu 

Bălan (Dina-

(antrenori R. 
Cosmoc. P. Popescu și V. Bluj- 
dea) : Ioniță, A. Dumitru. Pirvu 
și Cojocaru (Rapid). Șt. Pop* 
și Giugiumică (Metalul Bucu
rești), Stoica și Bozeșan (Chi
mica Tîrnăveni). Suciu si Iancu 
(C.F.R. Timișoara). Bucur si 
Șulea (Steagul roșu). Andrecuți 
și Moga (Gloria Bistrița), Sal 
(Metalurgistul Cugir). Panturu 
și Moroianu (F. C. Brăila). Stă- 
nescu (Delta Tulcea). C. Popa 
(Carpati Sinaia), Ghcorghe și 
Chirie (Nitramonia Făgăraș), 
Bența (Tractorul Brașov), Pa
lea (Electroputere Craiova).

Reamintim si succesiune* 
jocurilor de selecție de la Con
stanta. precum si terenurile pe 
care ele se dispută : ora II 
(stadionul „Portul") : Lotul A3 
— Lotul B 3 ; ora 16 (stadionul 
„Portul") : Lotul A 2 — Lotul 
B 2 : ora 20 (stadionul „1 Mai"): 
Lotul Al — Lotul Bl.



Noî!e promovate în Divizia t\ de rugby

BRAȘOVUL ARE DIN NOU, PRIN C.F.R., 
0 ECHIPĂ ÎN ELITA SPORTULUI

CINE (Șl UNDE) A GREȘIT 
ÎN PREGĂTIREA IUI IRINEL PĂNULESCU?
Primele concluzii pe marginea eșecului campioanei noastre 

la C. E de Juniori

DESPRE SEi
DAR NU IN^

CU BALONUL OVAL
După Precizia Săcele, cu ani in 

urmă, iată, acum, C.F.R. Brașov 
este cea de a doua echipă de 
rugby din „Țara Blrsei" care pro
movează în Divizia A. Este, de
sigur, meritul jucătorilor, ca și al 
antrenorului Vasile Soporan, un 
tehnician pasionat și muncitor, 
care a reușit să cîștige, în încer
cările sale, sprijinul feroviarilor 
din Brașov, al ing. Octavian Gri- 
gorescu. directorul Depoului C.F.R. 
Brașov, ing. Petre Ancuța, se
cretarul Comitetului de partid al 
Depoului C.F.R., și al președinte
lui secției de rugby, Gavrilă 
Târțoacă.

Cu cel puțin trei concurente di
recte aflate în... linia dreaptă a 
promovării în primul eșalon al 
rugbyului nostru (Racemin Baia 
Mare, Dunărea Giurgiu șl Cons
tructorul Constanța), formația fe
roviară „și-a adunat toate resur
sele în final, cum ținea să sub
linieze antrenorul Soporan. pen-

tivâ ceva mai îndepărtată, copiii 
pe care Tivădar Lucaci i-a des
coperit și îi pregătește in cadrul 
unui centru special, dominat de 
prezența unor fii de muncitori 
ceferiști. Alături de antrenorii So
poran și Lucaci își aduc contri
buția la trăinicia acestui centru- 
pepinieră și jucătorii Lazurcă șl 
Haralambie.

La ora actuală, C.F.R. Brașov 
se află în plin proces de pregătire. 
Fină la startul campionatului 
proaspăta promovată in „A“ va 
susține mai multe meciuri amica
le, acasă, cu Universitatea Timi
șoara și Politehnica Cluj-Napoca. 
și în perspectivă și cu alte for
mații din prima divizie. „Stadiul 
preparativelor ii consider destul de 
avansat, ne spunea antrenorul 
Soporan, echipa manifestind un 
plus de omogenitate față de se
zonul trecut și mai ales o mare 
ambiție și chiar dacă partida de 
debut in Divizia A ne va pune

Cea de-a 7-a ediție a cam
pionatelor europene rezervate 
inotătorilor juniori s-a înche
iat duminică seara la Florența 
cu un buchet de performanțe 
remarcabile, 
rea ridicată 
tației din 
U.R.S.S.. R. 
lia si Ungaria în perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1980. 
Brigita Walde, Cornelia Polit 
(R.D.G.), Svetlana Varganova 
(U.R.S.S.). Cinzia Savi Scarponi 
(Italia). Agnes Fodor, Sandor 
Wladar (Ungaria) — iată nu
mai citeva nume pe care in 
mod cert le vom reintilni peste 
doi ani. la J.O. de la Moscova.

Am așteptat cu justificate 
speranțe confruntarea campioa
nei și recordmanei noastre Iri
nel Pănulescu cu tot ce are 
mai valoros la această oră 
„noul val" al înotului conti
nental. Am afirmat, și nu fără 
temei, că reprezentanta noastră 
se prezenta la Florența cu 
șanse evidente de a obține o 
medalie in proba de 200 m mixt 
si de a figura onorabil in alte 
2—3 finale. Nu era nimic exa
gerat. știind că Pănulescu a 

rezultate ca 
la 200 m mixt și 4:54,01 
m mixt ('). Cu toate a- 

tînăra noastră cam- 
nu a reușit in rele 4 

de concurs decît califi-

care atestă valoa- 
a speranțelor na- 
R. D. Germană.

F. Germania. Ita-

nale. chiar în proba de 200 m 
mixt (a realizat 2:25,72) în fata 
Marianei Paraschiv. apoi un 
nou record la 400 m Uber 
(4:30,82) la Balcaniada juniori
lor (15 iulie) si... cea mai slabă 
cursă de 200 m mixt (2:27,20) 
din întregul an făcută chiar la 
campionatele europene 1

Chiar si pentru cineva mai 
puțin avizat în materie, con
cluzia este limpede : pregăti
rea lui Irinel Pănulescu pentru 
competiția majoră a anului a 
fost greșit orientată. Greșit a 
fost poate și faptul că întreaga 
răspundere a pregătirii acestui 
mare talent al înotului româ
nesc a fost lăsată pe umerii 
antrenorului M. Mitrofan. Ne 
referim la aportul pe care in 
mod normal puteau să-l aducă 
cercetarea științifică si medi
cală. Iar. în final, Încă o pro
blemă : oare știu 
noștri ee trebuie 
ea înotătorul să 
forma maximă la 
renta a dat un 
gativ...

Rîndurile de față ni le-a su
gerat un om de ispravă, eu 
mari merite în sportul româ
nesc, profesorul Victor Pe- 
rescu din Tg. Jiu. 40 de ani 
de activitate la catedră (dar 
dascălul nu înțelege să se o- 
prească) și în munca de des
coperire și șlefuire a tinere
lor talente. Mul ți dintre foștii 
săi elevi sînt în echipe divi- 
xionare A, la volei și handbal, 
unii chiar în loturile repre
zentative. Ce ne-a sugerat, de 
fapt, profesorul gorjean ?

Să aducem în dezbatere o
problemă de strin
gentă actualitate, 
dar încă puțin înțe
leasă și poate de 
aceea defectuos a-

cole< 
antr 
tft 
nu-1 
eă c 
dalii 
disc 
ția 
țion; 
tura

fect.
Of 

▼ala 
Jiu. 
aici

antrenorii 
făcut pentru 
poată atinge 
ora H ? FIo- 
răspuns ne

Adrian VASILIU

bordată. Problema selecției 
copiilor pentru performanță. 
Pentru edificare, ne-a pus în 
față o situație concretă : „la 
Clubul sportiv școlar din Tg. 
Jiu, acum, în plină vacanță 
mare, porțile sînt Închise, pro
fesorii-antrenori se află in 
corpore în concediu ! Este fi
resc ? Tocmai acum, cînd co
piii dispun de o perioadă de 
timp, ce o pot dedica sportu
lui, cînd antrenorii Re pot în
griji pe îndelete de selecție ? 
In trei luni de zile, orice teh
nician cu chemare pentru pro
fesiune, chibzuit și responsa
bil, își poate pune la punct

cu : 
Inch

Ui
acea 
dă, 
sînt
spoi 
dțl

--fript
tehr
ÎSi 
con
Și j 
reci

Echipa C.F.R. Brașov, promovată tn Divizia A de rugby. De la 
stingă, riadul de sus : Vasile Soporan, antrenorul echipei, N. Chi
comban, C. Munteanu, S. Marele, S. Szabo, A. Chicomban, D. Antal. 
E. Fekete. A. Dziadlk, Fl. Diaconu, FI. Berarlu, Gavril Târțoaca, pre
ședintele secției. Rindul de jos : C. Gavril, V. Tilpeanu, L Hulpoi, G. 
Bîrsan, Gh. Pirțoc, A. Șerban și Al. Andrei. Lipsesc din foto : N. 
Lazurcă, N. Haralambie, I. Stoia fi ~ —D. Istrate.

Foto : D. PEDRO — Brașov

tru a realiza două victorii (mal 
puțin scontate) : 13—7 cu Cons
tructorul Constanța și 9—3 cu Du
nărea Giurgiu". Intr-un singur 
meci, cu Racemin Baia Mare, 
XV-le din Brașov n-a mai forțat 
ritmul, sigur de calificare prin 
succesele înregistrate pină atunci 
și apoi, prin retragerea din com
petiție a formației constănțene. 
Aceasta, după ce la finele cam
pionatului Diviziei „B“ C.F.R.. Bra
șov prezenta o „carte de vizită" 
promițătoare :

18 15 1 2 436—97 48
Un asemenea bilanț este cu atît 

mai valoros cu cit antrenorul So
poran n-a beneficiat de un lot 
prea larg : Lazurcă (fundaș), Hul- 
poi și Istrate (aripi de trelsfer- 
turi), Tilpeanu și Gavril (centri). 
Haralambie (mijlocaș la deschi
dere), Pirțoc (mijlocaș la grăma
dă), Diaconu, Dziadik și Szabo 
(linia a Ill-a), Munteanu și 
rariu (linia a II-a), Fekete, 
rele și Stoia (linia I). Au 
jucat : Măgureanu (fundaș și 
pă). Chicomban (stîlp). Antal 
loner) și Andrei (linia a m-a). 
Un lot restrîns, dar cu media de 
vîrstă 21 de ani ! Evident, pen
tru o prezență în Divizia A („pe 
eare nu o dorim... meteorică", 
cum afirma la o discuție cu co
lectivul secției tovarășul Târțoa
că), C.F.R. Brașov are nevoie de 
citeva intărituri reale. Și antreno
rul a și întreprins diligentele cu
venite. Astfel, lotul a fost com
pletat cu doi centri, Hamagea și 
Iordan, o aripă de treisferturi, 
Niculescu, un jucător de linia a 
in-a, Dragoș Popescu, și un pi
lier, Siminet. In lot vor fi in
cluși de asemenea cel mal va
loroși jucători aparțlntnd Grupu
lui școlar C.F.R. Brașov, partici
pant! la campionatul național de 
juniori. Și, firește, intr-o perspec-

ln față pe campioana țării, Farul 
Constanța, nu ne socotim dinain
te învinși..."

Un ultim amănunt retine aten
ția celor de la C.F.R. Brașov : 
întrucît stadionul feroviar se află 
în refacere, meciurile din campio
nat se vor juca, aproape cert, pe 
stadionul Municipal, 
partidele de fotbal, 
fi. fără îndoială, un 
Iubitorii sportului.

în cuplaj cu 
Ceea ce va 

cîștig pentru

S. TIBERIU

fost capabilă de 
2:23,13 
la 400 
cestea. 
pioană 
zile 
carea in două finale și clasarea 
pe locuri 
prea puțin 
care acest 
făcut 
pină în aceste zile ; neaștep
tat de puțin pentru 
tînără ambițioasă, care nu si-a 
drămuit nici un moment for
țele. antrenindu-se zi de zi așa 
cum i s-a cerut.

Antrenorul 
ne-a recunoscut, 
hire telefonică 
poartă întreaga 
acestui eșec. Și 
așa trebuie să fie. Spunem a- 
cest lucru pentru că. spre deo
sebire de valorile afirmate la 
Florența. Irinel nu a mai fost 
capabilă să repete performan
tele obținute în primăvară. A- 
ceasta. pe de o parte. Apoi, 
evoluția rezultatelor sale în ul- 

i săptămîni a fost con- 
oricărei logici elemen- 
concurs internațional la 
la 17 iunie, cu nou re

ia 200 m mixt (2:23.13) 
m liber (2:08.97). în-
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.-•ii

din

modeste. Este mult 
pentru eforturile pe 
copil talentat le-a 
octombrie 1977 si

această

Mihai Mitrofan 
intr-o convor- 
anterioară. că 
răspundere a 
in mod sigur

timele
trară
tare :
Linz,
cord 1
și 200
frîngere la campionatele națio-

CARENȚE CARE NU POT FI
DE STRĂLUCIREA MEDALIILOR

Tradiționalul turneu interna
tional „Prietenia", rezervat pu- 
giliștilor juniori, a fost găzduit 
săptămîna trecută de orașul Iva
novo din Uniunea Sovietică. La 
întreceri au participat 
sportivi, printre care si 
xeri români : Vanghele 
(categoria semimuscă), 
Didiță (pană). Mihai Niculescu 
(ușoară). Dumitru Vilcu (semi- 
mijlocie). Floricel Ungurean u 
(mijlocie mică). Petre Bornescu 
(mijlocie) si Cornel Bălan 
(semigrea).

Așa cum era de așteptat, tur
neul a fost deosebit de greu, 
datorită prezentei la întreceri 
a celor mai buni reprezentanți 
ai „noului val" pugilistic din 
țări în care sportul cu mănuși 
a obținut succese deosebite la 
marile competiții internaționale. 
Este suficient să amintim că la 
această ediție a turneului „Prie

80 de
7 bo- 

Baes 
Gigei

tenia" s-au aliniat la start două 
echipe complete ale Uniunii 
Sovietice. Cuba și R. D. Ger
mană prezentind, de aseme
nea, garnituri complete. Au 
mai participat pugiliști din 
Bulgaria (6). Cehoslovacia (6), 
R.P.D. Coreeană (4). Mongolia 
(4). Polonia (4) și Ungaria (5). 
în această companie valoroasă, 
sportivii români au reușit să 
cucerească trei locuri pe po
diumul competiției : Floricel Un- 
gureanu — locul doi, iar Gigei 
Didiță și Dumitru Vilcu — lo
cul trei. In ciuda acestor trei 
medalii obținute, comportarea 
pugilistilor noștri nu a avut da
rul să împlinească speranțele 
selecționerilor si ale antreno
rilor Gheorghe Tomescu și Con
stantin Anton care i-au însotit. 
După cum aprecia arbitrul in
ternational Ion Boamfă. oficial 
la acest turneu, tinerii noștri

boxd 
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ÎN FIECARE ZI CÎTE UN TRASEU TURISTIC
Bogat program de drumeții și excursii In tabăra elevilor de la ,,Căminul Alpin"

•••

Bușteni
„Căminul Alpin" din Bușteni 

i-a primit pe cei 100 de elevi 
bucureșteni — de la școlile ge
nerale nr. 111, 137. 138, 188 și 
190 — cu un soare îmbietor, 
tocmai prielnic pentru drumeții 
Si excursii. „In fiecare zi, cile 
un traseu". Sub acest generic 
iși desfășoară activitatea de va
cantă copiii poposiți în această 
primitoare vilă-cabană a Buș
tenilor.

Organizați pe detașamente, 
fiecare sub conducerea cite u- 
nul cadru didactic. micii 
excursioniști, elevi din clasele 
V—VIII, pornesc pe trasee din
tre cele mai diverse și mai

pitorești. în prima zi. ei au 
ajuns la Cascada „Urlătoarea", 
în alta au parcurs pe jos dru
mul ondulat care leagă Buște
nii de Gura Dihamului. multi 
au dorit să cunoască Grădina 
zoologică din localitate despre 
care au citit sau au auzit din 
istorisirile altor colegi, numai 
lucruri frumoase, sau Muzeul 
memorial „Cezar Petrescu".

Directorul taberei, prof. Gheor- 
ghe Olaru, un experimentat or
ganizator de tabere școlare de 
odihnă, ne-a prezentat un pro-

gram mult mai dens, mai com
plet El cuprinde. în afara o- 
biectivelor amintite, excursii și 
drumeții pe trasee ceva mai 
pretențioase, pină la Diham, 
Poiana Izvoarelor și Sinaia, cu 
ascensiune pe platoul Bucegi- 
lor. după o călătorie — inedită 
pentru cei mai multi dintre 
copii — cu telefericul.

în general, diminețile sînt 
consacrate parcurgerii unor 
trasee turistice. în timp ce 
după-amiezele sînt rezervate în
trecerilor sportive organizate in

cadrul „Daciadei" la minifotbal, 
handbal și tenis de cîmp. Ba
zele sportive din jurul „Cămi
nului Alpin" le stau la dispozi
ție. la fel ca și colegii lor. buș- 
tenari. care îsi doresc cît mai 
multi adversari ad-hoc. acum 
în aceste frumoase zile 
cântă.

Cu aceeași nerăbdare 
participă la excursii si 
tii. la concursurile si competi
țiile organizate in tabără, copiii 
aflati acum la „Căminul Alpin" 
așteaptă si focul de tabără. Va 
fi momentul de bilanț al ac
tivității lor. cu mici surprize 
pentru cei mai merituoși și cu 
un bogat material pentru „jur
nalul de vacantă" ne care fie
care și-1 dorește cît mai bogat 
în imagini. Așa cum este si 
această 
această 
lor mai

de va-

cu care 
drume-

vacantă de vară, din 
copilărie fericită a ce- 
mici cetățeni ai patriei!

T. BRĂDEȚEANU

ZILNIC, 4 ORE DE SPORT PENTRU COPII

O/N TOATE SPORTURILE
- - 1 - ________________________________________________ ;___ ;_______________________

(Urmare din pag. 1)

BOX F,NALELE VO1NȚIADE1 s-au 
disputat la Brâila, dînd ur

mătorii cîștigători, în ordinea cate
goriilor : Al. Turei (Cluj-Napoca), 
Șt. Băiatu (Bjcurești), I. Enache 
(Macin), N. Podaru (Ploiești), Șt. 
h^'ioș (Brâila) M. Mardare (Brăila), 
ta. Teofil (București), M. Chirițâ 
(București), R. Cîrîc (Brăila), Al. Toth 
(Satu Mare), și A. lancu (Cîmpulung 
Muscel). (N. COSTIN, coresp). 
SELECȚIONATA CONSTANȚA - SE
LECȚIONATA BUCUREȘTI (juniori) 
18—23. In Sala sporturilor din Con
stanța a avut loc, zi le-le trecute, în- 
tîlnirea amicală de box dintre selec
ționatele de juniori ale Constanței și 
Bucureștiului, în care oaspeții au ob
ținut victoria cu 28—18. Gazdele nu 
cu prezentat boxeri la categoriile 
pană și grea, iar arbitrajele pres
tate de brăilenli M. Oceanu, N. lo- 
nescu și D. Roman au fost de slabă 
calitate. REZULTATE TEHNICE, primii 
sînt trecuți sportivii constănțeni : P. 
Drodeanu m.n. cu P. Costache, A.

Nazil b.p I. Moise, M. Râdoi m.n. 
cu A. Bogdanov, I. Ferit p.p. N. 
Ci o bota ru, I. Stan c. neprezM L 
Curte m.n cu Fl. Stan, I. Ruse 
p.ab.3 V. Mihâilâ, I. Comeanu m.n. 
cu M Oprescu, V. Ameucă p.p. M. 
Popa, I. Ismail p.cb.2 L Dobre, D. 
Grontaru b.p. A. Milea, I. Zamfir c. 
neprez. (C. POPA-coresp.).
TruiC CEÎ- DE-AL OPTULEA 
ItlNIO TURNEU din cadrul cir

cuitului republican a avut loc la 
Deva, bucurîndu-se de o partici
pare numeroasă și o bună organi
zare. In proba de simplu mascu
lin, pe primele . locuri s-au clasat, 
în ordine A. Daraban (Sănătatea 
Oradea), A. Sută (Cuprom Baia 
Mare), Z. Nagy (Sănătatea Ora
dea). R. Hărnuțiu (Politehnica Cluj- 
Napoca). La dublu : A. Dărăban— 
Z. Nagy A. Sută—R. Giurgiu (Dinamo 
Brașov)’, C Dumitrescu (Jiul)—S. 
Orâșanu (Cimentul Deva), C. Hără- 
dău (Cimentul Deva)—R. Attl (Cu
prom Baia Mare). (1. JURA-coresp.).

gust, cînd la Năvodari vin utedș- 
tii, ta program se includ și con
cursurile de Înot in mare.

Potrivit tradiției, in fiecare se
rie de copii se organizează com
petiții La mai multe ramuri de 
sport, incepînd de la nivelul de
tașamentului. continuînd apoi pe 
unități, tabere și, în final, pe 
complex câștigătorilor oferin- 
du-li-se frumoase diplome si men
țiuni. Anul acesta, competițiile

FOTBALIȘTI IN... PREMIERA
In cadrul marii competiții naționale 

„Daciada“, recent s-au disputat m 
Capitală întîlniri de fotbal cu echipe 
ai căror jucători nu au mal fost 
legitimați. Au participat formații din 
întreprinderile și instituțiile celor 
opt sectoare. Finala întrecerilor, dis
putată pe stadionul Flacăra, a fost 
cîștigatâ de echipa C.H.R. Ambasa
dor care a învins in prelungiri, cu 
4—3, formația I.T.B.

s-au desfășurat »ub egida „Da- 
dadei-, ceea ce a oferit un sti
mulent în plus miilor de partici
pant! la întreceri.

De cele mai multe ori, frun
tașii acestor întreceri provin din
tre reprezentanții municipiului 
București sau ai județelor Arad, 
Cluj. Do 1, Alba. „Și acest fapt 
nu este deloc tntimplător, ne 
spune profesorul coordonator de 
educație fizică pe întregul com
plex. Alexandru Tatu. Copiii care 
vin din aceste județe sînt mai 
familiarizați cu sportul, mal bine 
dezvoltați și pregătiți fizic, semn 
eă tn școlile respective se de
pune mai mult interes in această 
privință*.

Profesor de educație fizică la 
Liceul industrial „Traian Vuia* 
din Cluj-Napoca, Alex. Tatu vine, 
de mulți ani, în fiecare vară la 
Năvodari, fiind principalul ani
mator al activității sportive de 
aici. El a pus direct umărul la 
multe dintre lucrurile realizate ta 
acest complex pentru copii și 
știe bine ce ar mai trebui făcut 
pentru ca utilitatea lui să spo
rească șl mai mult. Printre dezi

deratele exprimate de el. eel 
mai important este acela al ame
najării dtorva bazine de înot pe 
plajă. „La Năvodari, ne spune 
prof. Tatu, vin vara copii din 
toate colțurile țării. Mulți dintre 
ei nu știu încă să înoate. Cele 
două săptămîni pe care le petrec 
aid le-ar oferi un bun prilej să 
se inițieze în acest sport, tn ca
drul unui program organizat, cu 
profesori de specialitate, care le 
stan la dispoziție. Dar pentru a- 
eeasta ne-ar trebui cel puțin 
unul-două bazine, căci nu-i pu
tem învăța pe copii să Înoate ln 
mare. Cum asemenea bazine s-au 
amenajat în stațiunile de pe lito
ral, cu atît mai utile ar fi ele 
aid, în complexul nostru. Efor
tul amenajării lor merită a fi fă
cut, în folosul a mii de copii care 
se perindă vara pe la Năvodari".

Subscriind acestei cerințe, spe
răm că ea își va găsi împlinirea, 
așa cum s-au realizat aid multe 
alte lucruri frumoase și necesare, 
care le fac copiilor șederea ia 
Năvodari mereu mai plăcută, mai 
bogată în impresii, mai folosi
toare.
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meciuri 

de verificare 
a Lotului 

olimpic

ClȚIVA TINERI ÎMBĂTDÎNESC
JOCUL ÎNTREGII ECHIPE...

FOTBALUL TREBUIE SĂ ÎNVEȚE 
PERMANENT DE LA VIAȚĂ
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Ne-am așteptat la mal mult, 
mărturisim, din partea lotului 
olimpic, participant, spre sflrșitul 
săptămînil trecute, la turneul in
ternațional desfășurat la Constan
ța ; la o atitudine generală mai 
serioasă de abordare a noului 
sezon competițional, prin care 
să confirme unele bune prestații 
din primăvară și. In același timp, 
să infirme acel 2—7 din meciul 
cu combinata clujeană, cu care 
a încheiat stagiunea trecută. Aș
teptare zadarnică...

Pe planul jocului desfășurat de 
olimpici în cele două partide, cu 
Carl Zeiss Jena șl Lokomotiv 
Plovdiv, revirimentul față de ul
tima evoluție nu s-a produs.

Același joc bătrînesc a caracte
rizat comportarea acestei formații 
— alcătuită din fotbaliști Încă ti
neri — spre dezamăgirea publi
cului spectator, precum șl, fireș

te, a conducerii tehnice care UNA 
a solicitat acestei echipe și ALTA 
a primit. Nici măcar acele indi
cații cu caracter general, aplica
bile independent de gradul de 
opoziție al partenerului de Între
cere, nu au fost respectate de ju
cători în așa fel Incit el să poată 
convinge că sînt. dt de cit. con- 
știenți de Importanta sarcină ce 
le revine, aceea de a ABORDA 
CU ȘANSE DE REUȘITA PARTI
DELE PRELIMINARE ALE TUR
NEULUI FINAL AL J.O. DE LA 
MOSCOVA.

In repetate ședințe de pregătire 
a jocurilor de antrenament, pre
cum șl a meciurilor din cadrul 
turneului, pentru situația tn care 
echipa elaborează o acțiune ofen
sivă 1 s-a cerut jucătorului aflat 
In posesia mingii operativitate șl 
atenție In distribuirea paselor, iar 
coechipierilor lui — demarcaj ra
pid,. pe dt posibil pe culoare 
frontale. A fost suficient Insă ca 
linia mijlocașilor si mențină ba
lonul la pldor mai mult dedt tre-

F. Grigore, aripă percutantă, lipsit deocamdată de clarviziunea 
necesară, își dispută un balon înalt cu un apărător de la Cari 
Zeiss Jena Foto : Dragoș NEAGU

bule pentru ca tabloul tactic al 
momentului respectiv să se mo
difice, in folosul, firește, al echi
pei adverse.

Ce-1 drept, au existat destule 
situații ta care purtătorul tempo
rar al balonului n-a putut să 
aleagă între mai multe soluții, 
deoarece coechipierii s-au... auto- 
marcat, rămtaîr.d pe poziții, ac- 
tionlnd mult prea static.

Apoi — pentru faza de apăra
re — 11 s-a cerut olimpicilor să 
aplice, constant și metodic, pres- 
singul colectiv șl marcajul de su
praveghere ta zonă și .om la 
om", In zonă. A fost suficient In
să ca doi dintre cei... trei mijlo
cași, Beldeanu și Stoica, să dea 
dovadă de apatie ta Joc pentru 
ea întreg planul tactic să se pră
bușească precum un castel de 
nisip.

In van eforturile unora dintre 
jucători, ea Lăzăreanu (acciden
tat la Începutul partidei cu Cari 
Zeiss Jena poate șl din cauza 
spiritului său de sacrificiu), Bar
na, Chihala, Agio, Anghellnl. Za-

hiu ; la ultimii doi însă un dău
nător „exces de zel" în duelurile 
cu adversarii impietează asupra
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„PAJURA" VREA SĂ ZBOARE LA ÎNĂLȚIME,
DAR ARE NEVOIE DE SPRIJIN
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Mutat, timp de vreo 5—« ani, 
dintr-o școală în alta, exact ca 
în .Balada" chiriașului Iul Topîr- 
ceanu, Intîmpinînd mari dificul
tăți In privința bazei sportive pe 
care să-și desfășoare pregătirile, 
liceul de fotbal bucureștean s-a 
oprit, In sfirșit, din periplul său 
(impus) In cartierul Pajura, aco
lo unde speră să rămînă, unde 
speră să se întărească, unde speră 
să PRODUCĂ EFICIENT. Acest 
liceu se înscrie în grupul celor 
12 școli, nominalizate recent In
tr-un protocol, preconizate să se 
transforme. In cel mai scurt timp 
posibil. In unități școlare de mare 
performanță, In cele mal puter
nice pepiniere ale fotbalului nos
tru. în care selecția și instruirea 
să se situeze la nivelul cerințe
lor actuale.

Liceul Pajura Iși definește pre
zentul prin 245 de elevi-fotbaliști 
In clase de la a V-a la a XH-a; 
clase întărite în fiecare vară cu 
elemente noi (numai în această 
vacanță au fost admiși, prin exa
men, 110) ; — 10 echipe ale li
ceului participă în competiții ofi
ciale. Sportul studențesc din Di
vizia de juniori fiind practic for
mată numai din jucători ai liceu
lui ; — 6 profesori cu o bună 
pregătire de spedalitate : P. Po
pescu. Gh. Ojoc, M. Țițeica, M. 
Șuștreauu, M. Rotărăscu si V. 
Gugiu ; — internat și cantină
pentru .100 de elevi ; — efortul 
conducerii școlii (director L. Ma
rinescu) de a suprapune aceluiași 
numitor două realități ce păreau 
pînă nu de mult greu conciliabile 
din motive neîntemeiate : învăță
tura și fotbalul...

Cu puțin timp în urmă, prin 
directorul său adjunct. Paul Po
pescu, Liceul Pajura încerca să-și 
definească și viitorul. Viitorul. în 
condițiile noilor măsuri preconi
zate. Deocamdată, doleanțe. Do
rințe arzătoare.

LICEUL PAJURA AR VREA — 
în primul rind — să intre cu 
drepturi depline ta posesia mult 
discutatului teren din apropierea 
școlii, părăsit de ICSIM. dar care 
nu vrea ta ruptul capului să-l 
cedeze. Deși nu-i mai folosește la 
nimic ! împreună cu I.R.A. Gri- 
vița, întreprinderea care patro
nează școala. Liceul ar putea face 
la această bază sportivă o serie 
de amenajări (vestiare, tribune, 
un teren-anexă cu nisip etc.) de 
mare necesitate, fără de care nu 
se poate efectua o pregătire co
respunzătoare. De cîțiva ani .pro
blema ICSIM-ului" din Pajura se 
discută și se rediscută, fără să 
i se găsească rezolvarea. De ne
înțeles de ce.

LICEUL PAJURA AR VREA — 
ta al doilea rind — să intre mal 
repede în posesia sălii de sport 
din curtea școlii, aflată în sta
diul de finisare. Parchet șl gea
muri — atit li mal trebuie. Grupul 
1 șantiere a construit-o și, nor-

mal. același grup ar trebui să ter
mine ce-a Început. După ce sala 
va fi gata, ta aceeași curte a șco
lii se vor amenaja două terenuri 
de bitum.

LICEUL PAJURA AR VREA — 
ta al treilea rind — ca Sportul 
studențesc, clubul căruia ti dă ju
cători. să-și Întoarcă din cînd ta 
cînd privirea șl spre.. Pajura, 
pentru a-1 da — că poate — o 
mină de ajutor ta rezolvarea uno
ra din problemele cu care sînt 
confruntate echipele liceului (ma
să, cazare, transport etc.). Ulti
mul jucător promovat în lotul 
actual al Sportului studențesc es
te L Băducu, un fundaș stingă 
(1,76 m) cu viteză șl o mare ca
pacitate de efort Și vor urma 
alții...

PAușan, Farkaș, Nicolae, Miha- 
tache, Radu, Macarie sînt șase... 
promisiuni. Ca și Ene. Lațcu, Ia- 
cob și Covaci aflați, în prezent, 
ta tabăra de la Bistrița, acolo 
unde sînt grupați cei mai înzes
trați juniori din țară. Ca și Di
ma, și Toma, pe care Paul Po
pescu și Gheorghe Ojoc ni i-au 
recomandat ca fiind cei mai ta- 
lentați elevi ai liceului. Viteză, 
șut puternic cu ambele picioare, 
clarviziune ta joc și capacitatea 
de a se descurca în situații com
plicate «= Radu Toma. Vigoare, 
detentă excelentă la cei... 1.84 m 
înălțime, rapiditate ta execuții 
«= Lucian Dima venit în Pajura 
de la Cîmpulung Muscel, unde a 
practicat atletismul. Primul are 
14 ani. Celălalt, 16. Ambii joacă 
pe același post : vîrf de atac, „și 
dacă vor continua să se pregă
tească la fel ca pînă acum — 
afirma directorul adjunct. Paul 
Popescu —, Toma și Dima vor 
deveni doi atacanți de valoare în 
prima divizie a țării. Noi, profe
sorii lor, ne vom strădui ea în 
cele 16 ore, săptămînal, de pre
gătire, cit prevede acum progra
ma școlară, să-i învățăm tot ce 
știm, să le creăm în același timp 
și condiții foarte bune de învă
țătură. Pentru că — trebuie s-o 
spunem eu tărie — nu ne este 
deloc indiferentă situația școlară 
a celor 245 de elevi veniți la 
Pajura înainte de toate pentru 
fotbal. Vom forma în liceu ju
cători. Nu uităm însă nici un 
moment că trebuie să-i formăm 
și ca oameni". Liceul Pajura — 
unitatea preconizată să devină 
una dintre cele mai productive 
pepiniere ale țării — își întreve
de, așadar, viitorul prin Radu 
Toma și Lucian Dima, două 
vîrfuri de atac pe care mizează 
cu încredere cei șase profesori de 
specialitate ai școlii.

Dar pentru ca ceea ce se între
vede azi să devină realitate mîi- 
ne, cei șase au nevoie de sprijin, 
de CONDIȚII PE MĂSURA IN
TENȚIILOR.

Laurențiu DUMITRESCU

clarviziunii în joc.
Dorința acestora de a se face 

utili formației lor este, iată, ză
dărnicită de un Beldeanu, de un 
Stoica, care, ambii foști compo
nent ai echipei reprezentative, 
văd în convocarea la lotul olim
pic nu un prilej de mindrie, ci 
o.... retrogradare.

Nepermisă eroare comisă de a- 
mîndoi, știut fiind că prezența 
unui fotbalist în lotul olimpic, 
onorată cum se cuvine, înseamnă 
totodată și o poartă redeschisă 
pentru echipa națională. Un în
demn pentru toți — și nu un fa
vor — inclusiv pentru Beldeanu 
și Stoica care, prin trimiterea lor 
pe banca rezervelor, sperăm, to
tuși, că iu avut de învățat.

Altfel, schimbarea lor — defini
tivă — se poate petrece dt de 
curînd.

în contrast cu lotul A, care. în 
dorința de a se revanșa, dt de 
curînd, ta fața unor adversari 
vechi, ca Spania și Iugoslavia, își 
caută noi mijloace de exprimare 
ta joc, LOTUL OLIMPIC NI SE 
PARE DEBUSOLAT Ia această 
primă oră a verificărilor precom- 
petiționale, de indiferența unor 
component! ai echipei, de refuzul 
altora de a se încadra într-o con
cepție clară, a fotbalului actual.

Gheorghe N1COLAESCU

P.S. In ton cu comportarea de 
ansamblu a olimpicilor, a sur
prins neplăcut atitudinea unor 
spectatori de la tribuna a II-a. 
cu prozeliți și din alte sectoare, 
care atît vineri cît și duminică, 
s-au manifestat jenant (pentru ei) 
fată de o parte dintre jucători. 
Mai precis, vizavi de compo- 
nenții echipelor Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș, huiduiți și 
fluierați ori de cîte ori se aflau 
în posesia mingii.

Culpa lor, a lui Lung. Tilihoi, 
Purima, Iovănescu ? Au luptat co
rect în partidele directe, susținute 
de echipele lor cu F.C. Constan
ța, motiv pentru care — cred 
acel spectatori — formația locală 
a retrogradat. Totalmente greșit, 
provocînd un profund sentiment 
de tristețe, acest mod de a apre
cia o dispută sportivă.

Un minut 
de ETICA

Urmărim cu emoție — as- 
cultînd la radio, citind în 
ziare, privind pe micul e- 
cran — pasionanta bătălie 
pentru piine care se dă zi 
de zi, ceas de ceas, pe ma
rele fronț al griului. Chiar 
și pentru cei care nu sin- 
tem acolo, e limpede că pe 
milioanele de hectare ale 
tarlalelor patriei noastre 
munca din fiecare zi-lumină, 
prelungită uneori și peste li
mitele ei, este o luptă eroi
că pentru fiecare spic, pen
tru fiecare bob de griu, pen
tru fiecare pîine de mîine a 
țării. In această pilduitoa
re campanie, risi
pa. sub orice for
mă (de timp, de 
grîne recoltate etc.), 
nici nu poate fi 
concepută. De ace
ea vom avea — spun spe
cialiștii — și anul acesta re
colte mari, care ne vor 
umple de mulțumire.

Scriind aceste cîteva rîn- 
duri despre campania recol
tării. ne gindim că si fot
balul nostru trăiește acum, 
în chiar aceste zile, o impor
tantă campanie a iui. Cam
pania pregătitoare preeom- 
petițională. Desigur. ase
menea campanii există în 
fiecare an. Din păcate, dacă 
ne întoarcem de la efecte 
(adică de la rezultate) la 
cauze Ga perioadele pregă
titoare), constatăm că mun
ca precompetițianală s-a 
făcut. în general, slab, ca
litatea ei inferioară fiind 
sancționată cu o logică ne
cruțătoare prin rezultate in
ferioare in competițiile in
ternaționale.

Acum ne aflăm din nou 
înaintea unor importante 
competiții internaționale. 
Se muncește mai bine la 
lotul A și la echipele de 
club care ne vor reprezenta

în cupele europene. Se mun
cește mai bine, mai cu 
răspundere, dar mai apar, 
din păcate, ici-colo, excepții. 
Aflăm că după darea teste
lor fizico-tehnice, în seara 
aceleiași zile (!), cîțiva a- 
preciați jucători craioveni 
au întirziat lingă un pahar 
cu vin. Mai aflăm că doi ju
cători de la altă echipă care 
ne va reprezenta peste ho
tare, F. C. Argeș, este vor
ba de Bărbulescu și Cîrstea, 
au lipsit de curînd de la an
trenamente. Fapte banale ? 
Lucruri minore ? Nici vor
bă ! Efectele ireparabile ale 

unor asemenea 
„lucruri minore" 
apar cînd nu te 
aștepți. In repriza 
a doua a unei par
tide in care-i vezi

pe cîte unii că nu mai au 
condiție fizică si cedează 
lupta, in momente decisive 
(de pildă, penaltyurile) în 
care unii nu sînt in stare să 
se concentreze. în finaluri 
de meci care nu pot fi câș
tigate pentru că echipei ii 
lipsește un „ceva" pierdut 
cine știe cînd înainte... Un
de ? La un pahar, la un an
trenament de la care s-a 
chiulit—

Fără îndoială, punem în 
discuție, în primul rind, la
tura morală, importanța ei 
determinantă în muncă, și 
cu atit mai mult într-o mun
că de campanie. Oare se 
gindesc fotbaliștii ce ar în
semna dacă într-o zi, la o 
cooperativă, nu s-ar sece
ra ?!? Nu-i așa că e de ne
conceput ? Asta trebuie să 
învețe fotbalul de la viață : 
că fără o muncă susținută, 
continuă, de calitate, crescu
tă pe un puternic suport 
moral, nu se pot concepe 
rezultate.

Marius POPESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ANTRENORUL GHEORGHE 

CONSTANTIN A PLECAT LA 
MONACO. Antrenorul echipei 
Steaua. Gheorghe Constantin, a 
plecat ieri la Monaco, pentru a 
urmări meciul Monaco — Stras
bourg din campionatul Franței. 
După cum se știe, echipa din 
Monaco este adversara Stelei în 
preliminariile C.C.E. pe care o 
va întîlni la 16 august, în prima 
manșă.

• ȘI ILTE OANA ÎN BER
LINUL OCCIDENTAL. Tot ieri a 
plecat în Berlinul Occidental și 
antrenorul Universității Craiova, 
Hie O ană. El va fi. prezent la 
partida dintre Hertha și Fortuna 
DQsseldorf ultima echipă fiind 
viitoarea adversară a craioveni- 
lor ta Cupa cupelor.

• TURNEUL ECHIPEI DINAMO 
ÎN SPANIA ȘI PORTUGALIA. 
Dinamoviștii bucureșteni au ple
cat Ieri dimineață tatr-un

turneu de mai multe jocuri în 
Spania și Portugalia. Primul joc 
la 4 august, la Malaga.

• MECIURI AMICALE PRO
GRAMATE MÎINE. Ploiești s F.C. 
Petrolul — C.S. Tîrgoviște (sta
dion Petrolul, ora 17,30) ; Sibiu: 
F.C. Șoimii — A.S.A. Tg. Mureș 
(stadionul Șoimii, ora 17) ; Bucu
rești : Mecanică Fină — Auto
buzul (teren Mecanică Fină, 
ora 17).
• „CUPA DROBETA 2000". în- 

cepînd de mîine și pînă duminică 
se va desfășura la Drobeta Tr. 
Severin a 3-a ediție a „Cupei 
Drobeta 2000". în afara echipei lo
cale C.S.M., mai participă forma
țiile Universitatea Craiova. F. C. 
Corvinul Hunedoara și selecțio
nata județului Zajecar din Iugo
slavia. (M. Focșan — coresp.)
• MECIURI AMICALE ! Chi

mia Rm Vîlcea — Dunav Ruse 
2—0 (0—6) ; Steaua — Carl Zeiss 
Jena 2—1 (1—0).

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C -
ETAPA I, 27 august : MiienH Co

ma nești — Partizanul Bacâu, Petrolul 
Moinești — Cetatea Tg. Neamț, Ci
mentul Bicaz — Relonul Sâvinești, 
C.S.M. Borzești — Oituz Tg. Ocna, 
Aripile Bacâu — Bradul Roznov, 
DEMAR Mă ășești — Constructorul 
Vaslui, Hușana Huși — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Rulmentul Bârlad -? 
Letea Bacâu.

ETAPA A II-a, 3 septembrie : Re
lonul Sâvinești — Aripile Bacâu, 
Partizanul Bacâu — C.S.M. Borzești, 
Bradul Roznov - H ușa na Huși, Con
structorul Vaslui — Rulmentul Bîr- 
lad, Letea Bacâu — Petrolul Moi
nești, Energia Gh, Gheorghiu-Dej — 
Minerul Comânești, Cetatea Tg. 
Neamț — Cimentul Bicaz, Oituz Tg. 
Ocna — DEMAR Mâ roșești.

ETAPA A Hka, 16 septembrie : 
C-S.M Borzești — Cimentul Bicaz, 
Aripile Bacâu — Ortuz Tg. Ocna, 
Petrolul Mo ine ști — Relonul Sâvi- 
nesti Cetatea Tg. Neamț — Partiza
nul Bacâu, Bradul Roznov — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej, DEMAR Moro
se ști - H ușa na Huși, Const roctorul 
Vaslui — Letea Bacâu, Rulmentul 
Bî riad — Minerul Comânești.

ETAPA A p-a, 17 septembrie : 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Pe- 
trolu’ Moineșt1 Minerul Comânești — 
Constructorul Vaslui, Partizanul Ba
câu — Aripile Bacâu, Oituz Tg. Oc
na — Rulmentul Bîrlad, Letea Ba
câu — DEMAR Mărâșești, Relonul 
Sâvinești - C.S.M. Borzești, Hușana 
Huși — Cetatea Tg. Neamț, Cimentul 
Bicaz — Bradul Roznov.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Bra
dul Roznov — Letea Bacâu, Rulmen
tul Bîriaa - Cetatea Tg. Neamț, 
C.S.M. Bo'zeșt - DEMAR Mârâșești, 
Constructorul Vaslui — Energia Gh. 
Gheorghiu Dej. Oituz Tg. Ocna — 
Petrolul Mo:nesti, Hușana Huși — 
Aripile Bacâu, Cimentul Bicaz — Mi
nerul Comânești, Partizanul Bacâu — 
Relonul Sâvinești.

SERIA A ll-a
ETAPA A V1-a, 1 octombrie : Con

structorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Parti
zanul Bacâu, Minerul Comânești — 
Bradul Roznov, Petrolul Moinești — 
Hușana Huși, Cetatea Tg. Neamț — 
C.S.M. Borzești, Letea Bacâu — 
Cimentul Bicaz, DEMAR Mârâșești — 
Relonul Sâvinești, Aripile Bacâu — 
Rulmentul Bîrlad.

ETAPA A VJ-a, 6 octombrie : Rul
mentul Bîriad — Bradul Roznov, Re
lonul Sâvinești — Letea Bacâu, 
DEMAR Mărâșsști — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej Cetatea Tg. Neamț- 
Oituz Tg. Ocna, Partizanul Bacâu — 
Constructorul Vaslui, Minerul Comâ- 
neșt — Petro'ul Moinești, C.S.M. 
Borzești — Aripile Bacâu, Hușana 
Huși — Cimentul Bicaz.

ETAPA A Yllka, 15 octombrie î Oi
tuz Tg Ocna — Hușana Huși, Ci
mentul Bicaz — DEMAR Mârâșești, 
Bradu Roznov — Constructorul Vas
lui Aripile Bacău — Minerul Comâ
nești, Petrolul Moinești — Rulmentul 
Bîriad, Relonul Sâvinești — Cetatea 
Tg. Neamț Leiea Bacâu — Partizanul 
Bacâu, C.S.M. Borzești — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej.

ETAPA A IX-a, 22 octombrie : Mi
nerul Comânești — C.S.M. Borzești, 
Hușana Huși — Rulmentul Bîriad, 
Letea Bacâu - Cetatea Tg. Neamț, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Relo
nul Sâvinești. Bradul Roznov — Oi
tuz Tg Ocna DEMAR Mărâșești — 
Partizanul Bacău, Petrolul Moinești — 
Aripile Bacâu, Constructorul Vaslui — 
Cimentul Bicaz.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Ce
tatea Tg. Neamț - Constructorul 
Vaslui, C.S.M. Borzești — Bradul 
Roznov, DEMAR Mârâșești — Petro
lul Moinești Minerul Comânești — 
Letea Bacău, Partizanul Bacău — 
Hușana Huși, Cimentul Bicaz — Oi
tuz Tg. Ocna, Rulmentul Bîrlad —

EDIJIA 1978/1979
Relonul Sâvinești, Aripile Bacâu -■ 
Energia Gh, Gheorghîu-Dei.

ETAPA A XLa, 5 noiembrie : Oi
tuz Tg. Ocna — Partizanul Bacâu, 
Hușanc Huși - Minerul Comânești, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Rul
mentul Bî-lad Petrolul Moinești — 
Cimentul Bicaz, Letea Bacâu — 
C.S.M. Bo’zești, Relonul Sâvinești — 
Bradu1 Roznov Constructorul Vaslui — 
Aripile Bacâu, Cetatea Tg. Neamț — 
DEMAR Mărâșești.

ETAPA A Xll-a, 12 noiembrie : 
DEMAR Mâfășeșt» — Minerul Comâ
nești, Bradul Roznov — Cetatea Tg. 
Neamț, Reion-j- Sâvinești — Hușana 
Huși Aripile Bacău — Letea Bacău, 
Rulmentul Br'ad — Cimentul Bicaz, 
Oituz Tg Ocna — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej Parti zanul Bacâu — 
Petroiul Moinești, C.S.M. Borzești — 
Constructorul Vaslui.

ETAPA A Xill-a, 19 noiembrie s 
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Borzești, 
Hușana Huș< — Letea Bacâu, Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Cetatea 
Tg. Neamț Minerul Comânești — 
Oituz Tg. Ocra, Petrolul Moinești — 
Bradul Roznov Cimentul Bicaz — 
Partizanul Bacâu, Constructorul 
Vaslu - Relonul Sâvinești, Aripile 
Bacâu — DEMAR Mărâșești.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : 
Relonui Sâvinești — Minerul Comâ
nești Constructorul Vaslui — Petrolul 
Moinești, Letea Bacău — Oituz Tg. 
Ocna, Pa-fzanul Bacău — Bradul 
Roznov, C.S.M Borzești — Hușana 
Huși, DEMAR Mărâșești — Rulmentul 
Bîrlad, Cetatea Tg. Neamț — Arjpile 
Bacâu, Cimentul Bicaz — Energia 
Gh Gheorghiu-Dej.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie s 
Ar.nile Bacău — Cimentul Bicaz, 
Bradul Roznov — DEMAR Mârâșești, 
Rulmentu Bîria.d — Partizanul Ba
cău, Hușana Huși — Constructorul 
Vaslui, Oituz Tg. Ocna - Relonul 
Sâvinești, Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Letea Bacâu, Petrolul Moi
nești — C.S.M. Borzești, Minerul Co
mânești — Cetatea Tg. Neamț.



Marginalii Ia „Trofeul Tomis1*

VOLEIBALISTELE NOASTRE 
TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 
BLOCAJUL AUTOMULTUMIRII"

Actuala ediție a „Trofeului To- 
mis« a reunit, săptămîna trecută, 
în Sala sporturilor din Constanța 
cîteva reprezentative feminine de 
volet Bulgaria, Canada, Polonia, 
care se vor prezenta la sfîrșitul 
lunii la startul campionatelor 
mondiale, România — aflată în 
plin proces de transformare —, 
precum și Penicilina Iași, pentru 
care turneul a însemnat o ex
celentă posibilitate de pregătire 
în perspectiva participării la „Cu
pa cupelor". Avînd în 
obiectivele fiecărei formații, 
feul Tomis" 
potențialul < 
calitățile și 
participante.

In ceea ce 
prezentativei 
S. Chiriță și 
te aprecia că. în momentul de 
față, jocul ei se situează pe un 
plan calitativ îmbunătățit, com
parativ cu perioada precedentă. 
Competițiile la care a participat 
anterior, precum și actualul tur
neu au permis cristalizarea unui 
sextet de bază și o stabilizare 
la un sistem de joc (5-fi), care, 
se pare, deocamdată dă rezultate 
mai bune. Acest lucru a fost vi
zibil pe parcursul celor patru 
partide susținute la Constanța, 
dar este încă nevoie ca ansam
blul să fie perfecționat, pentru 
a se ajunge la nivelul dorit. In 
aplicarea acestui sistem. Doinei 
Săvoiu, căreia îi revine răspun
derea în coordonarea acțiunilor, 
trebuie să i se găsească neapă
rat o „secundantă* de aceeași 
valoare. deoarece. deocamdată. 
Doina Popescu, care dispune de 
calitățile necesare, nu o poate 
suplini în realizarea unor acțiuni 
cu un ritm alert impuse de jocul 
în 5+1. Pe de altă parte, Doina 
Popescu este ușor de depășit șl 
la blocaj, prezența ei în teren 
îngreuind apărarea. Evident, re
cuperarea Lilianei Pașca va fi nu 
numai o rezolvare, ci și o necesi
tate. In acest context, trăgătoarele 
și-au făcut numai parțial datoria, 
ieșind în evidență Mariana Io
nescu și I uliana Enescu prin 
combativitate și clarviziune în 
joc. De asemenea, se constată un 
progres pe plan tactic, exprimat 
prin execuțiile tehnice cu ase
menea scop (serviciile, jocul la 
fileu ș.a.), dar numărul acesto
ra, deși în creștere, este încă 
insuficient pentru a face față 
unor adversare valoroase.

vedere 
_______________ , „Tro- 

a scos In evidență 
actual al echipelor, 

defectele sextetelor

privește evoluția re- 
noastre. condusă de
G. Bartha, se poa-

Desigur, lipsa de continuitate tn 
pregătirea unor jucătoare (Irina 
Petculeț, Maria Rusu. Mariana io- 
nescu), care a generat o serie de 
greutăți în alcătuirea unui sex
tet de bază, nu poate scuza, to
tuși, lipsa de dăruire, de con
centrare în joc. Ne referim. spre 
exemplu, la Irina Petculeț — 
introdusă (neinspirat, credem) în- 
trrun moment important In me
ciul cu Polonia — care a intrat 
complet relaxată, tratind cu su
perficialitate sarcinile ce-i reve
neau, situație care s-a repetat șl 
în partida cu Bulgaria, tn ceea 
ce privește potențialul motric. a- 
cesta este încă scăzut, jucătoare
le noastre neavînd ușurință în 
execuții, așa cum s-a putut ve
dea la voleibalistele japoneze, la 
Brașov, sau chiar la canadience, 
la Constanța. La aceasta se mal 
adaugă și faptul că trăgătoarele 
de bază (Mariana Ionescu, Victo
ria Banciu, Maria Rusu) au încă 
destule carențe în jocul la fileu, 
orientarea lor tactică fiind ade
sea deficitară. In ceea ce o pri
vește pe Maria Rusu (al cărei 
aport la bunele evoluții de plnă 
acum ale echipei nu poate fi tre
cut cu vederea), ea manifestă o 
vizibilă tendință de plafonare, a- 
firmație care o vizează intr-o oa
recare măsură
Banciu.

Existența unor 
cu certe calități. 

y cu, Vaier ica Maier,
Gulmiza Gelil, Carmen Cadar (șl 
nu numai ele), dă garanția unei 
bune munci de perspectivă, dar 
aceste jucătoare trebuie să fie 
integrate mai repede în lotul ma
re, pentru a se putea vorbi cît 
mai curind 
chiar de

Cîteva cuvinte despre Penicili
na lași. 
Roibescu 
colectiv serios, omogen, cu cîteva 
voleibaliste cu experiență compe- 
tițională, Ana Chirițescu-Martinaș, 
Aurelia Ichim, Carolina Haturi. 
Importantă însă ni se pare apa
riția cîtorva tinere, dintre care 
Ileana Dobroschi se detașează 
și care ar trebui să intre în ve
derile selecționerilor. Cu acest lot 
Penicilina poate aborda „Cupa 
Cupelor" cu încredere și șanse de 
reușită.

șl pe Victoria

elemente tinere. 
Dana Nicolaes- 

Ildiko Gali,

de _
un salt valoric.

omogenizare șl

Sub conducerea Iul N. 
s-a dovedit a fi același

Emanuel FÂNTÂNEANU

CU NUMAI 7 JUCĂTORI 
NU POȚI CANDIDA LA MEDALII 
ÎNTR-UN CAMPIONAT EUROPEAN!

Părerile antrenorilor echipei române după C.E. de polo (juniori)
La Budapesta s-a Încheiat re

cent una dintre cele mal agitate 
ediții ale campionatului european 
de polo pentru juniori, competi
ție care a modificat substanțial 
ierarhia continentală stabilită tn 
urmă cu doi ani. Clasată pe lo
cul V la ultima ediție, selecțio
nata U.R.S.S. a terminat de a- 
ceastă dată neînvinsă, intrind tn 
posesia titlului Un salt spectacu
los a făcut la această ediție 
echipa R. F. Germania (de la lo
cul vn la poziția a 3-a). în 
schimb, fosta campioană. Italia, 
a ajuns tocmai pe locul IX, iar 
Olanda (a 6-a in 1976) pe poziția 
a 11-a (!). Au mal coborit cite 
un loc in clasament reprezenta
tivele Spaniei (4) și Iugoslaviei 
(5) ; doar echipa Ungariei a ră
mas pe locul secund, deși majo
ritatea specialiștilor prezențl la 
turneu afirmă că ar fl meritat 
titlul continental.

După o absență de două ediții, 
formația României a revenit ta 
întrecerea europeană a juniorilor, 
pe care a incheiat-o pe un mo
dest loc Vni. Pololștil români au 
debutat spectaculos, avînd șansa 
la un moment dat să ajungă chiar 
In turneul final (locurile 1—4). 
Ei au avut insă o cădere cu to
tul neașteptată tn final, au pier
dut ultimele trei jocuri, irosind 
tot ce acumulaseră cu multă tru
dă ta primele zHe. Cum explică 
antrenorii lotului această evoluție 
paradoxală ?

PAUL NICULESCU : „Spre deo
sebire de celelalte șase partici
pante În grupele semifinale, care 
s-au «plimbat» efectiv in preli
minarii, echipele României și Bul
gariei au obținut calificarea după 
serioase eforturi In fața favorite
lor, Italia șl Olanda. Jucătorii 
noștri au făcut o partidă excelen
tă șl in continuare. In compania 
Ungariei, pe care au condus-o in 
permanență plnă tn ultima re
priză (4—2), cind gazdele au be
neficiat de 4 situații de »om tn 
plus* (!) pentru a egala (4—4). 
A urmat meciul cu B. F. Ger
mania in care l-am avut adversar 
și pe arbitrul olandez Van Dorp. 
Am pierdut cu 7—9 și Întreaga 
echipă a suferit un puternic șoc, 
din care nu și-a mai putut re
veni, cu toate eforturile celor de 
pe margine de a-i liniști pe ju
cători și de a-i readuce pe linia 
de plutire. Consider că locul Vin 
nu reflectă realele posibilități ale 
tinerilor noștri poloiști*.

CAROL CORCEC : „Echipa șl-a 
epuizat forțele in preliminarii.

etnd toate cele trei meciuri au 
rost pe «muchie de cuțit», șl apoi 
In acel memorabil joc cu Unga
ria. Din păcate, nu ne-am putut 
baza decit pe 7 jucători, Colce- 
riu. Sălăgean, Szabo și Gh. Po
pescu (exceptlnd partida cu Ita
lia) evoiuind sub cerințele unei 
asemenea competiții. Cred că 
programul echipei a fost prea 
Încărcat In luna Iulie, lipsa de 
concentrare, de torță a jucători
lor in ultimele intîlniri fiind evi
dentă. M-am convins de aseme
nea că și moralul jucătorilor este 
destul de labil, că unii dintre el 
cedează destul de ușor după un 
prim eșec. Dacă aveam cu cine 
să-l înlocuiesc aș fi făcut-o...«

Sintetlzlnd cauzele expuse ‘ 
cel doi antrenori _
concluzia că echipa României 
prezentat la acest campionat din 
diferite motive (accidentări, exa
mene) cu un lot necorespunzător 
pentru dificultatea unei asemenea 
competiții. Intre carențe s-a aflat 
o insuficientă pregătire fizică și 
psihică, precum și un program 
inadecvat înaintea competiției. 
Absentind de la ultimele două 
ediții ale C.E., echipa noastră a 
ajuns la... discreția sorților, care 
au plasat-o Intr-o grupă unde ju
cătorii au fost solicitați peste mă
sură. Antrenorii știau însă acest 
lucru și ar fi trebuit să pregă
tească o echipă omogenă, șl nu 
numai 7 jucători. S-a greșit in 
plus șl la alcătuirea programului 
Înaintea competiției majore.

Deci, suficiente elemente care 
vor trebui să dea serios de gîn- 
dit.

de
ajungem la 

* ’ * s-a

V. ADRIAN

TENISMANII NOȘTRI AU TRECUT CU SUCCES TURUL INAUGURAL
(Urmare dirt pag. 1)

6—1, 6—1 pe bulgarul Liuben Pe
trov, iar Traian Marcu trece, a- 
proape tot atît de rapid, de rezis
tența binecunoscutului tenlsman 
iugoslav Zoltan Ilin, cu 6—2. 6—3. 
Iată șl celelalte rezultate din 
16-imile de finală : S. Birner 
(Cehoslovacia) — G. Wimmer 
(Austria) 6—0. 6—0 ; P. Slozil 
(Cehoslovacia) — D. 
goslavla) 7—5, 3—6, t 
măjan (România)

; p.
. Saviel (lu-
6—3 ; B. AI- 

— M. Pampulov

PE MICUL ECRAN

simbata, _ .
Finale — transmisie directă

DUMINICA, ora 16 : Fi
nale — transmisie directă

ora 16,45 :

(Bulgaria) 
(Polonia) 
ria) 6—2, 
(U.R.S.S.) 
6—3, 3—6, 
slovacia) — C. Andrade (Spania) 
6—0, 6—4 ; R. Ahmerov (U.R.S.S.) 
— L. Ghenov (Bulgaria) 6—4, 
6—4 ; J. Gr an at (Cehoslovacia) — 
B. Pampulov (Bulgaria) 6—0, 6—1.

Spectaculoase au fost partidele 
feminine, în care am văzut evo- 
luînd cîteva incontestabile vedete 
ale tenisului internațional. în 
rîndul acestora au impresionat.

6—3, 6—1 ; W. Meres
— R. Machan (Unga- 
1—6, 6—4 ; V. Borisov
— C. Gavini (Franța) 
6—2; T. Smid (Ceho-

în turul preliminar, „rachetele* 
noastre Florența Mihai și Mariana 
Slmionescu, prima Invingind cu 
6—1. 6—2 pe Andrea Stelnegger 
(R.F. Germania), iar cea de a 
doua pe Helena Wimmer (Aus
tria) cu 7—5, 6—1. Virginia Raziei 
intră direct în optimile de finală. 
Apoi, ne-a plăcut jocul Reginei 
Marsikova (Cehoslovacia), în
vingătoare cu 6—1, 6—3 asupra 
Annel Nemeth (Ungaria). dar
mai ales redutabilă pare a fi so
vietica Natașa Cimireva, foarte 
energică tn ofensivă, așa cum a 
demonstrat-o în partida ciștigată 
cu 6—2, 6—0 în fața Evel Fridenzi 
(Ungaria) .In ’ " '
bara Olsza 
Diesslin (R.F. 
6—4. 4—1 ab.
(U.R.S.S.) —
(Ungaria) ~ 
Swaj (Polonia) - 
(Bulgaria' 6—1, 
(Cehoslovacia) - 
gyas (Ungaria)

Pe terenurile 
sub Tîmpa, de : 
tate In condiții 
s-au jucat primele intîlniri ___
turneele de tineret. Jucătorul ro
mân A, Dirzu l-a Întrecut cu 
6—3, 6—2 pe I. Zalujnii (U.R.S.S.). 

rezultate: L Lorenzoni
Bondar (Ungaria) 
Henn (R.F. Ger- 
Kuharsky (Unga- 
La fete : Luda

alte partide : Bar- 
(Polonia) — Jutta 
Germania) 3—6, 

; Irina Sevcenko 
Eva Roszavolgy 

6—3, 6—1 ; Danuta 
— Diana Moskova 
6—1 ; Lea Plhova 

— Katalin Fa- 
6—2, 6—1. 
de la Olimpia, 
asemenea prezen- 

satisfăcătoare, 
din

Alte 
(Austria) — G. 
6—2, 6—4 î N. 
mania) — z. 
ria) 7—5, 6—4.
Romanov (România) — Neni Del- 
mestre (Iugoslavia) 9—3, 9—1;

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM n La Colorado 

Springs, Melvyn Lattany (S.U.A.) 
a realizat un nou record mondial 
de juniori tn proba de 100 m, cu 
10.09 (v.r — 10,11 — aparținea 
Iul Harvey Glance) • La Donețk, 
Nadejda Tkacenko a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
a anului la pentatlon, cu 4 746 p.

BASCHET • Competiția mas
culină dotată cu „Cupa Savaria* 
s-a Încheiat la Szombathely cu 
victoria selecționatei Ungariei, 
care în finală a învins Cehoslo
vacia CU 113—87 (63—47) a La 
Kuala Lumpur, în cadrul celei 
de a 7-a ediții a campionatului 
feminin al Asiei : R.P. Chineză — 
Malayezla 114—56 (52—26), Japonia 
— Singapore 86—30 (45—141

ciclism • „Trofeul Matteotti* 
a revenit rutierului Italian Fran
cesco Moser (230,400 km în 
6h 01:31.0>

HANDBAL • în localitatea 
Gaggenau ■ R.F. Germania — 
Canada (feminin) 15—10 (7—5).

HOCHEI • Echipa cehoslovacă 
Poldi Kladno a susținut la Lands
hut un meci amical cu formația 
E.V. Landshut, pe care a învins-o 
cu scorul de 4—3 (3—0, 1—2, 0—1).

ȘAH • După 14 runde, în tur
neul de la Vilnius conduce fos
tul campion mondial Tigran Pe
trosian cu 9Vi P. urmat de com- 
patrioțil săi Tukmakov — 9 p (2) 
și Gulko — o p.

TENIS a Suedezul Birger An
dersson a terminat învingător în 
turneul de la Neumuenster, în 
finala căruia a dispus cu 6—4,
6—1, 6—1 de Gerald Battrlck : la 
simplu femei : Katja Ebbinghaus 
— Patricia Medrado 5—7, 
6—2 • In primul tur la 
Conway : ~ ~
6—1 6—1. 
ras 7—6, 
1—6, 6—1, 
6—2, 4—6, 
bardl 6—4. I 
Hewitt 6—3. 6—3.

Orantes 
Gene 

7-6 ;
6—4 ; 
6-1 ;

6—4, 
North 

L. Gottfried 
Mayer — Higue- 
Mitton — Crealy 
Ashe — Norback 
Manson — Lom- 

6—3 ; Dibbs —

FIȘIER

ECHIPELE ROMÂNIEI
PE LOCUL SECUND

LA BALCANIADA
DE VOLEI [juniori]

La Ankara s-au încheiat 
campionatele balcanice de volei 
pentru juniori și junioare. La 
capătul unor dispute echili
brate (pentru stabilirea ierar
hiei fiind necesar să se ape
leze in 
chiar la 
mul loc 
tativele 
României 
medaliilor de argint.

Clasamentele finale : 
lin — 1. Bulgaria 8
România 6 p (9:7). 3. 
6 p (8:8). 4. Iugoslavia 6 n 
(9:10), 5. Grecia 4 p ; feminin 
— 1. Bulgaria 5 p (8:4), X 
România 5 p (7:5). 3. Iugo
slavia 5 p (7:5). 4. Turcia 3 p.

final la setaveraj și 
punctaverai). pe pri- 
s-au clasat reprezen- 

Bulgariei, 
intrind în

echipele 
posesia

mascu-
P. 2.
Turcia

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
DE DASCHET EEFI1NIN 

DE LA DUDGAS
Competiția feminină de bas

chet de la Burgas a fost ctștl- 
gată de selecționata U.R.S.S., 
urmată în clasamentul final de 
echipele S.U.A., Ungariei, Ca
nadei. Bulgariei, României, 
Iugoslaviei. Cehoslovaciei. Bul
gariei (B) și Poloniei.

în ultimul meci al turneului 
final, baschetbalistele sovietica 
au întrecut cu 72—51 (30—23) 
formația Canadei.

ATLETISM

MARITTA KOCH (R.D.G.)

Pascale Bonneteau (Franța) — 
Bright Morlock (R.F. Germania) 
6—1, 6—0 ; Uschi Ulrlch (Aus
tria) — Elena Popescu (România) 
6—1, 6—4 ; Baerbel Khel (R. F. 
Germania) — Maria Kavisansld 
(Ungaria) 6—1, 6—2 ; Katarina
Skronska (Cehoslovacia) — Ga
briela Jaros (Polonia) 6—3, 6—3; 
Elena Elisenko (U.R.S.S.) — LiUa 
Lugasl (Ungaria) ' ' * '
Malgorzata Kejdich 
Ingrid Sommerau 
6—1, 6—3.

încheierea primei ___
cut—o perechile de mixt, 
rezultate : Marcu, Iluziei 
nia) — Ahmerov, 
(U.R.S.S.) 6—3, - , ...
manova (Cehoslovacia) — Drzy- 
malski, Swaj (Polonia) 6—2, 7—6; 
Metreveli, cimireva (U.R.S.S.) — 
Petrov, Moskova (Bulgaria) 7—8, 
6—1 ; Smid, Marsikova (Cehoslo
vacia) — G. Wimmer, H. Wimmer 
(Austria) 6—1. 6—3.

La 5 iulie. Maritta Koch l-a 
răpit Irenel Szewinska titlul 
de cea mal completă sprinteră 
a lumii, corectîndu-1 recordul 
mondial la 400 m : 49,18. Eve
nimentul era așteptat, lntruclt. 
In primăvară, studenta în me-

dlcină din RostOck reușise de 
două ori 22,06 la 200 m. cu ÎS 
sutimi mal bine decit cea mal 
rapidă cursă a Irene!. Adău
gind șt rezultatul său la 100 
m — 11,19 — putem trage con
cluzia că Maritta se apropie 
cel mai mult de ceea ce ame
ricanii numesc „all-round-* 
sprinter, puțind fl comparată, 
dacă vreți, cu Tommie Smith.

Spre deosebire 
Szewinska, venlțl 
scurt, Koch a 
proba de 400 m : 
ani, alerga 60,3. .. ______
său an de atletism, începutul 
unei cariere aflată acum, de
sigur, încă în perioada ascen
dentă. Înaltă (1,71 m) și solidă 
(60 kg), Koch poate fi prima 
femeie capabilă să alerge tu
rul de stadion sub 49 de se
cunde și „furlongul* sub 22 
de secunde, rezultate aproape 
„bărbătești* . Poate chiar In 
acest an, la „europenele 
la Praga...

de Smith și 
din sprintul 
Început cu 

In 1952, la 15
Era primul

6—1, 6—1 ; 
(Polonia) — 

(Austria)

zile au fă-
Cîteva 

(Româ- 
Granaturova 

6—3 ; Slozil, To- 
Drzy-

SCRIMA, DIN NOU
IN ACTUALITATE

Scrima reintră în actualitate : 
între 6 și 11 august. Sala Flo- 
reasca din Capitală va fi gazda 
Campionatelor Armatelor Prie
tene, organizate anul acesta de 
clubul sportiv' Steaua.

La competiție au confirmat 
participarea echipe complete 
(toate probele) din Cehoslova
cia. R. D. Germană, Polonia. 
Ungaria si Uniunea Sovietică. 
Campioanele tarii noastre, e- 
chipele Steaua București, vor 
fi de asemenea prezente cu cele 
mai bune garnituri.

Competiția debutează dumi
nică cu proba individuală de 
floretă bărbați.

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL DE ȘAH

MANILA. 1 (Agerpres). — La 
Baguio (Filipine) a continuat 
meciul pentru titlul mondial de 
șah dintre campionul lumii Ana
toli Karpov șl șalangerul său 
Viktor KorcinoL Cea de-a 7-a 
partidă a acestui meci a fost în
treruptă la mutarea a 42-a. Toa
te cele 6 partide disputate pînă 
în prezent s-au încheiat remiză.

>

HENRI RONO (KENYA)
De mulți ani — de la Ron 

Clarke — atletismul nu a a- 
vut, tn dreptul recordurilor 
lumii, In patru probe un sin
gur nume. De șt mai mulți 
ani, din vremea pionieratului, 
atletismul nu a avut un re
cordman care să Izbutească a- 
ceastă performanță într-un in
terval de numai 10 săptămîni. 
De fapt ce a reușit Rono din 
aprilie pînă la sfîrșitul lui iu
nie este știut : 13:03.4 la 5 000 
m. 8:05,4 la 3 000 m obstacole, 
27:22,4 la 10 000 m șl 7:32,1 la 
3 000 m. Patru recorduri, unul 
mal valoros decit celălalt, toa
te net superioare performanțe
lor maxime anterioare, care au 
lăsat Impresia că atletul ke- 
nyan trăiește, parcă, intr-o al
tă epocă decit restul fondiștt- 
lor contemporani.»

S-a născut Ia 13 februarie 
1953 In satul kenyan Rift Val
ley. locuit de tribul Nandi. 
Este student In S.U.A» la Uni
versitatea statului Washington

din Pullman, unde este antre
nat de John Chaplin. Are 1,70 
m Înălțime șl 63 leg. Insă da
tele personale nu trădează ni
mic din misterul acestui aler
gător căruia specialiștii în
cearcă acum să-i stabilească 
limitele...

REZULTATE CUPA
DE VARA* : Sturm Graz — 
Lokomotiv Kosice 0—3 (0—0), 
Start Kristiansand — A. K. 
Graz 1—3 (0—0). Rapid Viena 
— Norrkoping 4—1 (2—0),
Wacker Innsbruck — F. C. 
Kaiserslautern 0—6 (0—1), B. K. 
Copenhaga — Grasshoppers 
Zilrich 1—3 (1—1), Tatran Pre- 
șov — Young Boys Berna 1—0 
(0-0),.............. - — -
Pirin 
F. C. 
(0-0).

ECHIPA NOTTINGHAM FO
REST. campioana Angliei, a 
susținut un meci amical în Iu
goslavia. cu formația Csijek.

Vojvodina Novi Sad — 
Blagoevgrad 2—1 (2—1), 

Viena — Malmo 1—1

Partida s-a încheiat la egali
tate : 1—1 (0—1).

ETAPA A 18-a A CAMPIO
NATULUI U.R.S.S. s-a încheiat 
cu următoarele rezultate 5 
T.S.K.A. Moscova — Pahtakor 
Tașkent 3—1. Torpedo Moscova 
— Neftici Baku 1—0, Cerno- 
moret Odesa — Zaria Voroși- 
lovgrad 1—1. Ararat Erevan — 
Zenit Leningrad 1—0. Spartak 
Moscova — Dnepr Dneprope
trovsk 2—0. Kairat Alma Ata — 
Lokomotiv Moscova 2—0. Di
namo Tbilisi — Dinamo Mos
cova 1—1. Șahtior Donetk — 
Dinamo Kiev 2—0. In clasa
ment continuă să conducă Di
namo Tbilisi, cu 28 puncte.


