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„Daeiada“ de vară în plină desfășurare
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GORJUL SPORTIV IN PAS CU DEZVOLTAREA 3

IMPETUOASA A JUDEȚULUI
Era o zi de duminică. Soa

rele primăverii, verdeie copa
cilor și al covoarelor florale 
de pe străzi și din piațetele o- 
rașului Tg. Jiu dăruiau oame
nilor voie bună, iar orașului 
Ecaterinei Teodoroiu și al mo
numentelor brâncușiene — un 
aer sărbătoresc.

Vizitam terenurile de sport 
ale școlilor și însoțitorul nos
tru, tovarășul Manole Băloi, 
organizator de competiții la 
C.J.E.F.S. Gorj, nu contenea cu 
explicațiile. Aflam, astfel, că 
în ultima vreme orașul de pe 
Jiu fusese gazda unor nume
roase finale republicane sau 
„zonale" la diferite sporturi — 
handbal, volei, tenis de masă 
— ceea ce, după părerea sa, 
„a însemnat o splendidă pro
pagandă pentru spori in ora
șul nostru și, totodată, ne-a fă
cut și o frumoasă publicitate.

• INVENTIVITATEA GORJEANA LANSEAZĂ O PRE
MIERA • IDEEA CENTRALA : ALINIEREA CU JUDEȚELE 
FRUNTAȘE IN SPORT • BAZELE SPORTIVE SIMPLE... 

BAZA SPORTULUI DE MASA

3

Federațiile de specialitate ți 
cei care iubesc sportul au a- 
flat că orașul Tg. Jiu a devenit 
o gazdă merituoasă a competi
țiilor sportive, mai ales de anul 
trecut, cind s-a dat in folosință 
sala de sport polivalentă".

Mașina în care ne aflam fă
cea dese popasuri la școlile ge
nerale și liceele din oraș. Peste 
tot — animația obișnuită de du
minică, ziua în care se dispu
tă, de regulă, finalele între cla
se si între asociațiile sportive 
școlare N-am încercat să nu
mărăm terenurile de volei, 
handbal sau tenis ale școlilor

din oraș. Sînt foarte multe. Din 
păcate, cea mai veche unitate 
de învățămint din oraș — Li
ceul Tudor Vladimirescu — a 
fost văduvită de terenurile de 
sport fiindcă s-a construit încă 
o aripă a clădirii. „Dar, spe
răm că situația aceasta nu va 
dura și liceul va avea în eu- 
rind 
să“, 
tru.

o bază sportivă frumoa- 
ne-a spus însoțitorul nos-

— Am văzut bazele sportive 
școlare si ne-am dat seama că 
aveți posibilitatea să cuprin- 
deți masa tineretului școlar la 
acțiunile etapei de vară a „Da- 
c'.adei", i-am spus tovarășului 
Dumitru Secotă, prim-vicepre-

Sever NORAN

Ziua de 9 mai are pentru poporul român o dublă sem
nificație : aniversăm in această zi proclamarea independen
ței de stat a României — obținută in urmă cu peste un 
veac —, precum și măreața victorie realizată de popoarele 
iubitoare de libertate asupra fascismului. Deși despărțite 
de zeci de ani, aceste două evenimente, pe care le cinstim 
azi, se află într-o firească continuitate, ele inscriindu-se ca 
momente de răscruce in istoria României. Ambele au con
stituit temelii trainice la înălțarea națiunii române, unul 
prin înlăturarea asupririi otomane, celălalt prin zdrobirea 
vrăjmașului hitlerisL Atunci, in 1877 și, mai apoi, in anii 
grei ai celei de a doua conflagrații mondiale eroii poporu
lui au înscris cu foc și singe pagini de nepieritoare glorie 
în istoria tării.

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAL’ȘESCU, 
secretarul general al partidului, românii nu și-au pleca» 
nicicind capul sub jug străin, n-au socotit vreodată că 
poate exista un preț prea mare pentru a-și apăra ființa de 
neam și meleagurile străbune.

Cinstindu-i pe înaintași, privim încrezători spre viitor. 
Trăim in cea mai fecundă perioadă pe care a cunoscut-o 
România socialistă. Zi de zi înălțăm ziduri trainice unei 
societăți pentru care străbunii au luptat, pînă la jertfa su
premă, construim o societate în care omul este OM. o so
cietate in care, sub conducerea partidului comunist, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități muncesc umăr la 
umăr, având un singur ideal : acela de a face o Românie 
mai înfloritoare, mai bogată, așa cum au visat-o și dorit-o 
din veac strămoșii. Prin fapte de muncă, prin tot mai multe 
succese, noi toți, de toate virstele, sărbătorim aceste două 
mari evenimente, Ziua Independenței și Ziua Victoriei.

Asemenea tuturor tinerilor aflați în fața cuptoarelor oțe- 
lăriilor, pe schelele semețelor construcții sau pe ogoare, ti
nerii sportivă aduc un vibrant omagiu, participind sub fal
durile competiției naționale „Daciada" — un nume cu va
loare de simbol — la numeroase competiții dedicate aces
tor două importante evenimente din istoria patriei noastre. 
De asemenea, pe meridianele lumii, cu prilejul întrecerilor 
internaționale, sportivii români duc cu ei mesajul de pace 
și prietenie al tuturor tinerilor, al tuturor celor care, cu 
rivnă și cu neobosită sîrguință, muncesc pe meleagurile 
Dunării și Carpaților ridicînd o Românie liberă și inde
pendentă.

Sărbătorind Ziua Independenței și Ziua Victoriei, poporul 
român își reafirmă hotărîrea de a apăra ca lumina ochilor 
independența și suveranitatea patriei socialiste, de a-și adu
ce o contribuție sporită la întărirea colaborării între toate 
națiunile, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.
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București 1957 — Copenhaga 1979

Introducere 
la Snagov, 
nabili.

in efort, sub forma unui scurt cros in pădurea de 
înaintea antrenamentului efectuat, ieri, de selecfio- 

Foto : I. MIHAICA

în vederea meciului cu Cipru

FOTBALIȘTII SELECTIONABILI
SE PREGĂTESC LA SNAGOV

Azi, joc de veriiicarc. la Ploiești, cu Petrolul
înaintea primelor amănunte 

din tabăra tricolorilor, aflați la 
Snagov, de luni seară, o preci
zare privind partida România 
— Cipru, care se dispută dumi
nică, în preliminariile campio
natului european. Conform unei 
proaspete hotăriri a federației 
cipriote, jocul se va desfășura 
la Limassol, și nu la Nicosia, 
cum fusese anunțat oficial, cu 
începere de la ora 16.30. Ca ar
bitru va funcționa D. Parma- 
kov (Bulgaria).

Și-acum, veștile promise, pre
zentate în ordine cronologică : 
în cursul dimineții, cei 17 com- 
ponenți ai lotului reprezentativ

(Speriatu. Bucu, M. Zamfir, 
Cirstea, Ștefănescu, Ivan, Stan
ca, Nicolae, Purima. Bărbules- 
cu, Augustin. Iovănescu, Doru 
Nicolae, Radu II. Câmătaru, 
Marcel Răducanu, Stan) au fost 
supuși unei minuțioase și com
plexe testări, operațiune 1 abso
lut necesară la începutul pro
gramului și asigurată de un 
grup de medici specialiști de la 
„Centrul de medicină sportivă 
23 August".

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Eveniment de importanță majoră în calendarul sportiv al acestei săp- 
tămîni, Campionatele europene feminine de gimnastică de la Copenhaga 
rețin, în egală măsură, atenția specialiștilor și a iubitorilor de sport din 
Europa. Mai mult chiar, nu exagerăm cîtuși de puțin dacă afirmăm că 
această tradițională întrecere are un puternic ecou în toată lumea spor
tivă. Și aceasta pentru bunul 
motiv că marea majoritate a 
stelelor gimnasticii mondiale 
provin de pe continentul nos
tru, iar campionatele europene 
au constituit nu o dată tram
bulina de lansare a unor valo
roase gimnaste care s-au im
pus apoi la Jocurile Olimpice 
și Ia campionatele mondiale. 
Inaugurate în anul 1957 și or
ganizate din doi în doi ani. iată 
că „europenele" au o virstă de 
peste 20 de ani. Copenhaga a- 
vînd cinstea de a fi gazda celei 
de a 12-a ediții a acestei pres
tigioase competiții continentale.

Ne face, desigur, 
consemnăm faptul 
piatra de temelie a 
telor europene de ____ .___
s-a pus in țara noastră. In
tr-adevăr, prima ediție, cea 
din 1957. a avut loc la Șucu- 
rești, în sala Floreasca. Mai 
mult decît atit, ne bucură însă 
să. menționăm succesele deose
bite pe care gimnastica noastră 
feminină le-a repurtat în aceas
tă onorantă întrecere, numele 
unor soortive ca Nadia Coma
neci, Elena Leușteanu, Sonia 
Iovan, Alina Goreac, Anca Gri- 
goraș fiind înscrise in cartea 
de aur a gimnasticii europene.

ele numărindu-se printre învin
gătoarele și medaliatele unora 
dintre campionatele desfășurate 
pînă acum.

Cele 11 ediții anterioare ale 
campionatelor europene au avut 
loc de fiecare dată în alt oraș 
european, iar țara noastră a 
fost reprezentată la toate în
trecerile. cu excepția ediției din 
1963. Iată, dealtfel, gazdele de 
pină acum ale „europenelor" :

Balcaniada de talere de la Tunari

TRĂGĂTORII ROMÂNI DOMINĂ PROBĂ DL Skill

plăcere să 
istoric că 

Campiona- 
gimnastică

La poligonul Tunari au în
ceput întrecerile de skeet (ta
lere aruncate din tura) din ca
drul Balcaniadei rezervate tră
gătorilor cu arma de vinâtoare. 
Pe standuri s-au prezentat țin- 
tași fruntași ai probei din Bul
garia, Grecia și România. Cu 
toții au făcut mari eforturi 
pentru ca în prima zi. in care 
urmau să se tragă la 100 de 
talere, rezultatele să fie cit mai 
ridicate. întrucît ele contează 
atit în clasamentul individual 
cit și în cel pe echipe. Vremea 
bună a favorizat performanțele

ridicate și ne face plăcere să 
semnalăm faptul că la jumăta
tea întrecerii, taleriștii români 
se • situează pe primele locuri, 
cu rezultate promițătoare.

Componentul secției de tir a 
asociației sportive sătești Uni
rea din Joi ța. Ionică Ion, a 
reușit maximum de punctaj în 
prima zi : 100 de talere dobo- 
rîte din tot atitea posibile. Cifra 
este foarte bună și rămîne de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

La jumătatea 
întrecerii, 

IONICĂ ION q 
reușit maximum 

posibil : 
100 talere 
doborite

Ieri, pe poligonul 
Tunari, in aștep

tarea talerului...

1957 — București ; 1959 — Cra
covia ; 1961 — Leipzig ; 1963 — 
Paris ; 1965 — Sofia, 1967 — 
Amsterdam ; 1969 — Landskro- 
na (Suedia) ; 1971 — Minsk ; 
1973 — Londra ; 1975 — Skien 
(Norvegia) ; 1977 — Praga.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

PRIMELE SURPRIZE IN CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI
• Ed. Pană — cîștigător neașteptat • învingătorul de 
anul trecut — confirmă • Campionii chinezi — campioni 

ai dexterității
Inccpind de ieri, turneul de 

tenis de la complexul sportiv 
Progresul din Capitală ia cu 
adevărat alură internațională, 
prin prezenta tot mai marcată 
a jucătorilor străini — alături 
de cei români — pe tablourile

de concurs. Cea de a 32-a edi
ție a campionatelor internațio
nale de tenis ale României își 
creează astfel cuvenita ambian
tă a unui mare eveniment spor
tiv (in ciuda faptului că gazda 
întrecerilor, clubul Progresul, 
nu a găsit cu cale să facă decît 
minore eforturi organizatorice).

în meciurile de după-amiază 
o bună impresie au lăsat tenis- 
manii chinezi, mai puțin cunos- 
cuți în Europa, a căror dexte
ritate a surprins pe mulți ad
versari. Vom remarca, astfel, 
victoria netă cu 6—3. 6—1 a ti
nerei Duan Li Lan asupra Ele
nei Trifu. ca și cea a campio
nului Sun Chun Dan, care l-a 
întrecut cu 6—1. 6—4 pe A. 
Siito. Firește. în centrul aten
ției în programul de ieri a fost 
cunoscutul jucător Thomas 
Emmricb (R.D. Germană). în
vingător cu 6—1. 6—4 asupra 
lui B. Almăjan. Dar surpriza 
zilei a furnizat-o Ed. Pană 
care, în vervă deosebită, a reu
șit să-l elimine cu 7—5. 6—2

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)



LA APELUL
o clipă de

RUGBY A

0 picătură de singe, 
ită“, ECHIPA TULCEANA

»1 PREZENT!“
salonul de așteptare alîn

policlinicii a intrat un grup 
puțin obișnuit pentru perso
nalul în halate albe : aproa
pe douăzeci de tineri, unul 
mal zdravăn decît altul, în 
ținută uniformă, de sportivi 
cu chipuri iradiind sănătate. 
Au făcut cerc în jurul unui 
bărbat înalt, cu ochi neobiș
nuit de albaștri ; ca în jurul 
unui părinte foarte blînd. 
dar... numai cu copiii buni. 
„Ce necaz v-o fi adus, mai
că — i-a întrebat o bătrî- 
nică. mirată. „Așa feciori Ia 
policlinică ?“ „Nici un necaz, 
maică •!. Și omul cu ochi al
baștri a intrat la medic...

Cei aproape 20 de tineri 
erau componenții echipei de 
rugby a întreprinderii de 
pescuit oceanic din Tulcea. 
Scopul vizitei lor la 
nlcă : DE A DONA 
Un act de umanitate, de înal
tă conștiință cetățenească. 
Semnificațiile sale ?...

Omul cu ochi albaștri a ieșit 
din cabinetul medicului țl- 
nînd tamponul de vată pe 
locul din care a fost scos a- 
eul seringii. Este antrenorul 
echipei, marinarul corneliu 
Mihai

„Am ascultat apelul de a 
ajuta, cu cîteva picături din 
sîngele nostru, pe cel aflați In 
suferință. Cum să nu răs
pundem unanim „prezent* 7 
De ce toată echipa ? Pentru 
că noi sîntem în mare majo
ritate marinari. O echipă ti-

policli- 
SÎNGE.

„DACIADA“ DE
(Urmare din pag. I)

ședințe al C.J.E.F.S. Gorj. Ce 
posibilități au oamenii muncii 
din orașul dv. să facă sport?

— Spre deosebire de școli, 
întreprinderile gorjene au o 
zestre sportivă încă modestă, 
ne-a răspuns interlocutorul, 
nostru. în Tg. Jiu există două 
terenuri de fotbal, unul de 
handbal, un teren de tenis, u- 
nul de volei și trei popicării. 
Cu aceste cîteva „flori" nu se 
poate realiza o... _ primăvară 
sportivă în întreprinderi. De 
aceea, am luat inițiativa de a 
ajuta și impulsiona asociațiile 
sportive din instituții și între
prinderi să-și construiască, în 
special prin muncă patriotică, 
cît mai multe terenuri simple. 
In zona „Debarcader", vom ter
mina, în curînd, un complex 
sportiv pentru oamenii muncii 
din întreprinderile și institu
țiile orașului. Vom spori nu
mărul bazelor sportive simple 
pentru a crea o solidă bază 
sportului de masă.

Gorjul a demonstrat nu o 
dată că „sportul pentru toți" a 
găsit mijloace interesante de 
a atrage competitori. Au in
trat în tradiție unele con
cursuri cum sînt „Cupa fetelor 
gorjene", „Cupa pandurilor" 
sau „Cupa de toamnă a tine
rilor gorjeni" — la atletism, 
handbal, volei, popice, tenis, 
începînd cu această etapă a 
„Daciadei", în calendarul com- 
pețițipnal a apărut o premieră: 
„Festivalul hărniciei și spor
tului", cu faze pe asociații, co
mune și o finală județeană, 
competiție rezervată tinerilor 
și vîrstnicilor din mediul ru
ral. Inventivitatea gorjeană nu 
s-a dezis nici, de data aceasta.

— Tdeea principală care ne-a 
călăuzit în alcătuirea progra
mului competițional a fost a- 
ceea de a realiza CONTINUI
TATE în acțiunile sportive, ne-a 
spus tovarășul Dumitru Secotă. 
Programul cuprinde numeroase 
acțiuni, între care cupele pe 
ramuri de producție dețin prio
ritate.

Am deslușit din discuțiile cu 
forurile sportive din Gorj și

tiără (biografia el nu se în
tinde pe mal mult 
șl jumătate, dar a 
Divizia B), formată 
muncitori, deciși să 
prin fapte despre 
marinărească.: unul

de un an 
ajuns In 
din băieți 
vorbească 
conștiința 

____________ .. ___ pentru 
toți și toți pentru unul".

Mircea Bărbuță, fost mari
nar, 
I.P.O.. 
cîteva 
dească 
sparg ___
Nu că mă land, dar am pu
tere. Cind tovarășul antrenor 
ne-a spus despre ce-i vorba, 
t-am zis : nea Cornele, te 
rog să mă treci pe listă".

„Să mă treci pe listă, nea 
Cornele!" Așa au spus și 
Gheorghe Neagu, șl Simlon 
Boboc, și elevul Dan Stoiciu...

„Părintele" 
rugby de la 
torul tehnic 
rugbyst de 
motocrosist. 
stat crescuți 
năriel, aspră, exigentă, 
moașă. Dacă țineți seama de 
aceasta, gestul lor nu are ne
voie de nici un fel de ex
plicație". Așa este... »

Aproape 20 de tineri, unul 
mai zdravăn decît celălalt, cu 
fețe iradiind sănătate, au do
nat din stagele lor cu bucu
ria împlinirii unui act pa
triotic, profund ur.as...

astăzi electrician la 
încearcă să găsească 
cuvinte care să-1 oglin- 

gîndurile.
cărămida cu

„Păi, eu 
pumnul.

echipei de 
I.P.O, este direc- 
Nicolae Ivan,fost 
performanță și 

„Tinerii aceștia 
la școala mari- 

f ru

Viorel TONCEANU

VARA IN PLINA

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
IN „CUPA STEAUA", LA TIR, A CĂZUT UN RECORD IN 

VIRSTĂ DE 11 ANI I
.Cupei aparținut Iul Corneliu Ion, care 
-------- a dominat autoritar întrecerea 

de pistol viteză, cu o cifră de 
rezonanță internațională, 595 p. 
Să remarcăm că următorii cla
sați, sovieticii S. Kovostileov șl 
V. Tokarev au „adunat" doar 
cîte 589 p, și că Marin Stan a 
scăpat s siluetă, el ridictadu-se 
„doar" ptaă la 586 p...

Sovieticul V. Vlasov a demon
strat încă o dată că este un tră
gător de elită, în întrecerea de 
pușcă liberă 3X40 f, ta care a 
totalizat 1165 p. Pe locurile ur
mătoare, R. Nicolescu, cu 1156 p, 
și I. Codreanu, cu 1149 p. In 
clasamentul „intern" al probei, 
pe primul ‘ 
lae Rotaru 
El a fost 
(Dinamo), 
verizare a 
personal (1139 p)

Cea de a doua zl a „ _
Steaua", întrecere internațională 
de tir la care participă trăgători 
de la cluburile Ț.S.K.A. Mosco
va, Legia Varșovia, Honved 
Budapesta și Steaua București, 
s-a soldat cu noi rezultate de 
valoare. De astă dată însă, suc
cesele au aparținut componenți- 
Ior clubului Steaua care au reu
șit mai tatii, prin Romuius Ni- 
colescu, să se Impună în proba 
de pușcă liberă 40 f, genunchi, 
cu 395 p, cifră ce constituie un 
nou record național. Să mențio
năm că vechiul record aparți
nea lui Nicilae Rotaru șl avea 
o
a

vechime de... 11 ani 1 Cea 
doua victorie ro’mân iască

CAMPIONATELE 
DE POPICE

Tradiționalele campionate 
viduale și de perechi, ediția 
își vor derula, începînd de 
ne, i ' ’

de
■

indi- 
1979,

_____ ,____ r_.. mH- 
__  ultimele secvențe pe arenele 
Rulmentul (fete) și Hdrotehnica 
(băieți) din Brașov. Dintre miile 
de participanțl la faza de masă. 
290 de senioare și seniori Iși 
vor disputa întîietatea. 
tre favonți se numără 
Andreescu, Elena Pană, 
Petrescu, Elena Trandafir, 
Tismănar, Ilie Băiaș, Iuliu Bi
ce, Gheorghe Silvestru, Gri- 
gore Marin, Alexandru Tudor șl 
alți membri ai loturilor repre- 
ientative. Programul începe 
cu probele de perechi feminine 
șl masculine, campioane ale jude
țelor respective. Primele 16 jucă
toare și tot atlțla jucători clasați 
după confruntările de dublu se 
vor califica în turneul final in
dividual. unde se cumulează șl 
rezultatele din proba anterioară. 
Se joacă la probele clasice de 
166 bile mixte femei șl 200 bile 
mixte bir ba ți.

Prin- 
Elena 

Ana 
Iosif

DESFĂȘURARE

Gde sportInstantaneu de duminică pe unul din teren 
țului Tg. Jiu

alte obiective prioritare în ca
drul „Daciadei 79". între a- 
cestea, un loc de frunte îl o- 
cupă turismul de masă, 
valorificarea frumuseților 
lor Sohodolului, Șușiței, 
manei și Runcului, prin orga
nizarea sistematică de drume
ții, excursii pe bicicletă, con
cursuri populare de orientare 
turistică.

Nu lipsită de importanță ni 
s-a părut preocuparea gorje- 
nilor de a da loturilor repu
blicane tineri de valoare. Ju
dețul Gorj este — așa cum se 
spune în limbajul tehnicieni
lor — „nominalizat" la atle
tism, lupte și box, ceea ce în
seamnă că se așteaptă o con
tribuție cu „oameni de lot" la 
aceste sporturi. Metalurgistul 
Sadu are, de pe acum, 
cîțiva tineri boxeri de -Per
spectivă : Gheorghe Pătruț,
Cornel Hoară și Petre Bornes- 
cu. Minerul Motru se mîn- 
drește cu cîțiva tineri luptă
tori, care au și cucerit medalii 
în competițiile pe țară ale ju
niorilor : Lucian Nedelcu, Va
sile Purdelea, C. Buzuluică și 
M. Diaconescu.

— Ambițiile noastre sînt 
mari, ne spunea tovarășul Du
mitru Secotă. Vrem să contri
buim cu cît mai mulți „oa
meni de lot". La lupte și la 
box sîntem pC drumul împlini-

prin 
văi- 
Tis-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTQTURISMELE — PREZEN

TA Permanenta la loto. 
Prin intermediul micului ecran, 
al fotografiilor expuse în vitri
nele agențiilor Loto-Pronosport 
81 al informațiilor publicate ta 
această rubrică, amatorii de Lo- 
tq sînt ținuți la curent cu nu
meroasele cîștlgurl valoroase ta 
AUTOTURISME și BANI atribui
te cu regularitate la tragerile 
obișnuite ale acestui popular sis
tem de joc. Așa se explică, în 
mare măsură, șl creșterea nu
mărului de participanțl, care a- 
duc după sine sporirea fondu
lui de premii și, implicit, a șan
selor de obținere a marilor ctș- 
tigurl. La tragerea din 27 apri
lie a.c„ cîștigul maxim de cate
goria I — un AUTOTURISM „Da
da 1300“ — a revenit lui Aure
lian Lăcătuș din Breaza, jud. 
Prahova, pe un bilet achitat 
35%. La aceeași tragere, valoarea 
tmltară a cîștigurilor de catego-

a fost de aproaperla a n-a _ ___
22.000 lei, ceea ce reflectă eloc
vent '
sistemul Loto.

Tragerea de vineri 11 mal vă 
oferă șl dv. posibilitatea de a vă 
număra printre marii cîștigătorl. 
Nu uitați • Astăzi șl mline stat 
ULTIMELE ZILE pentru procu
rarea biletelor • NUMAI CINE 
JOACA POATE CtȘTIGA I

★
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi, 9 mai 1979, se televizează ta 
direct, începînd de la ora 18,25.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 MAI 1379. 
Categoria 1 : (13 rezultate) 93,25 
variante a 3.136 lei, categoria a 
Il-a : (12 rezultate) 2.451 variante 
a 278 lei. Intrucît valoarea uni
tară a ciștigulul de categoria a 
m-a (11 rezultate) a fost sub 
plafonul minim de 40 lei fondul 
acestei categorii a fost atribuit 
celorlalte două.

consistența succeselor la

și Ia al- 
încă in

rilor, dar la atletism 
te sporturi ne aflăm 
stadiul de pionierat Etapa de 
vară a „Daciadei 79“ este 
pentru noi botăritoare în do
rința de a îeși din semianoni- 
matu! sportiv actual și a ne 
alinia Județelor fruntașe pe 
plan sportiv, urmînd pilda in
dustriei gorjene, care se afir
mă tot mai puternic în peisa
jul economic al patriei noas
tre.

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

DE TENIS
(Urmare din pag. I)

pe Davis-cupmenul Tr. Marcu. 
Un foarte frumos meci s-a dis
putat între M. Mirza și L. 
Bucur, dștigat de primul eu 
6—3, 2-6, 6—4. Rezultate teh
nice. Simplu bărbați (turul I) : 
V. Lazar (Ungaria) — J. Bîrcu 
4—6, 6—4, 7—5 ; Xu Mei Lin 
(R.P. Chineză) — A. Leonte 
6—2, 6—2; G. Kalovelonis (Gre
cia) — P. Bozdog 0—6. 6—1, 
6—0 ; Gu Min Hua (R.P. Chi
neză) — D. Antonescu 0—4, 
6—1 ; C. Curcă — R. Constan- 
tinescu 6—4, 6—2 | L. Mancaș
— M. Tăbăraș 2—6, 6—2, 6—1; 
L Tarjan (Ungaria) — E. Hnat 
6—1, 6—4 ; C. Popovici — M. 
Pampulov (Bulgaria) 6—3. 0—6, 
6—3; D. Stănescu — Dong Xun 
(R.P. Chineză) 6—3, 6—3 ; turul 
II: L. Ghenov Bulgaria) — V. 
Dinicu 6—2, 6—1 ; FI. Manea — 
Cr. ștefănescu 6—3, 2—6, 6—11 
D. Hărădău — L. Țiței 6—2, 
6—4 ; FI. Segăreeanu — C. 
Curcă 2—6, 6—3, 6—3 : Simplu 
femei (turul I): Mariana Hadgiu
— Marilena Totoran 6—2, 6—3;
Diana Moskova (Bulgaria) — 
Cristina Cazacliu 7—5, 6—2 ; 
Nadia Becherescu — Daniela 
Nemeș 6—1. 6—2 ; Luminița Să- 
lăjan — Simona Nunweiller 
6—2, 4—6, 7—5 ; Chen Zheng 
Hua (R.P. Chineză) — Gabriela 
SzSko 6—1, 6—3 ; Dorina
Brăștin — Elena Popescu 6—4, 
6—3. Azi, meciurile incep la 
ora 11.

CAMPIONATE • CO
START ÎN CAMPIONATUL DE

Elita eșichierului românesc este 
reunită la Băile Herculane. In 
saloanele Hotelului Diana (care 
și-a făcut o frumoasă tradiție 
pentru ospitalitatea cu care găz
duiește întrecerile 
cu pătrate albe și negre) începe 
turneul final al . . - .
național pe echipe

Tragerea la sorți, desfășurată 
marți, a stabilit următoarea or- d î va o vara 4-«aV-tza1*a va zarava m a . I

de pe tabla

Campionatului 
mixte.

dine pe tabela de concurs/
1. Petrolul Ploiești, 2. C.S.M. 

Cluj-Napoca, 3. Vulcan București, 
4. Universitatea Iași, 5. Electro
motor Timișoara, 6. Medicina Ti
mișoara, 7. Calculatorul I.I.R.U.C. 
București, 8. I.T. București, 9. 
Politehnica București, 10. Uni
versitatea București.

Programul primei runde: 1—10, 
2—9, 3—8, 4—7, 5—6.

Potrivit regulamentului compe
tiției, se joacă la 10 table (6 
masculine, 2 feminine, un junior 
șl o junioară) alcătulndu-se 4 
clasamente : ABSOLUT — pe
puncte de meci (3 p. pentru vic
torie, 1 p pentru meci egal și

cu
„intern" __ ,

loc s-a situat Nico- 
(I.E.F.S.), CU 1153 p. 

urmat de F. Minișan 
care reușește o pul- 
vechlulul său record

______ ~) ridieîndu-se 
ptaă la 1148 p, și de I. Trăscă- 
veanu (Steaua), cu același punc
taj.

CAMPIONATELE NAȚIONALE LA BASCHET-JUNIORI
• Desfășurate-ta Sala sporturi

lor din Brăila, turneele finale ale 
Diviziei școlare șl de juniori la 
baschet s-au încheiat cu victoriile 
echipelor Liceului nr. 2 de Filo- 
logie-Istorie din București, la 
băieți, și Liceului nr. 1 Oradea, 
la fete. Prima formație cucerește 
pentru a 11-a oară consecutiv 
titlul de campioană a țării, ta- 
reglstrînd ta această perioadă 
excepționala performanță de a nu 
fl pierdut nici un meci 1 ; echi
pa din Oradea clștlgă campiona
tul pentru a treia oară, de astă- 
dată succesul el coincizmd cu al 
altei reprezentante a Oradel, a- 
nume al echipei Crișul, virtuală 
campioană la senioare.

Clasamentele turneelor finale 
ale Diviziilor școlare și de juni
ori : MASCULIN: L Uc. 3 Filotoc 
gie-Istorie București (antrenor : 
Em. Nicolescu ; lotul : FL Ernau- 
rache, M. Marinacbe, C. Ciochi
nă, B. Popovici, A. Popovici, A. 
Slghetl, N. Munleanu, C. Il can, 
A. Huiban, p. Mihalcea, C. Stă
nescu), 2. Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș, 3. C.S.S. Brăila, 4. Dinamo 
București, 5. C.S.Ș. Brașovla, 6. 
C.S.Ș. Steaua, 7. C.S.S. Viitorul 
Cluj-Napoca; FEMININ : 1. Lie. 
1 Oradea (antrenoare : Bona 
Ghlță ; lotul : Claudia Perțache, 
Daniela Perțache, Franciska Fun- 
kenhauser, Sorina Lungu, Ana- 
maria Blaz, Daniela Costin, Da
niela Lungu, Simona Straduc, 
Enikd Ultz, Liliana Măndoiu, 
Anisia Roșu, Daniela Neșu), 2. 
C.S.Ș. Brașovla, 3. C.S.Ș. Bucu
rești, 4. C.S.Ș. Oradea, 5. C.S.Ș. 
Ploiești, 8. C.S.Ș. Satu Mare, 7. 
C.S.S. 2-Politehnlca București.
• întrecerile Diviziei A la se

nioare se reiau vineri șl se în
cheie duminică, ta Sala sportu
rilor din Tg Mureș unde va avea 
loc turneul final al competiției, 
cu participarea primelor patru 
clasate la terminarea returului : 
1. Crișul Oradea, 2. Universitatea 
Timișoara, 3. Voința București. 
4. Rapid București. Meciurile tur
neului final vor fi precedate de 
examenul probelor șl normelor
JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII PE 1979 

LA LUPTE GRECO-ROMANE

de control (cu baremul de 110 
puncte). In plus, fiecare forma
ție are obligația de a prezenta 
minimum 3 jucătoare de 1,80 m 
și mal înalte, capabile să înde
plinească baremul.
• Cu prilejul celui de-al 27-lea 

curs al arbitrilor internaționali și 
antrenorilor naționali, desfășurat 
în U,R,S,S, la Tallin, au absolvit 
examenele de arbitri Internațio
nali bucureșteanul M. Dimancea 
(fost component al reprezenta
tivei țării și al echipei Steaua) 
șl timișoreanul V. Ilin.
• La propunerea F.R. Baschet, 

a fost stabilită noua conducere 
tehnică a lotului olimpic de bas
chet feminin: G. Chiraleu (an
trenor federal) — antrenor co
ordonator, Tr. Constantinescu 
(Crișul Oradea) — antrenor, dr. 
V. Filcescu — medic.

CAMPIONATELE
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UNIVERS
ORIENTARE TURIST

In zilele de 5 șl 6 mal, în Pă
durea Verde de lingă Timișoara 
s-au desfășurat — in organiza
rea Ministerului Educației și In- 
vățămîntulul, cu sprijinul Insti
tutului Politehnic din localitate, 
Campionatele republicane uni
versitare de orientare turistică pe 
anul 1979.

La această competiție, menită 
să stabilească ierarhia celor mai 
buni studenți orientariștl, au luat 
parte reprezentanții a 19 centre 
universitare. Au absentat stu
denții din Ploiești, Hunedoara, 
Petroșani, Pitești, Suceava șl Re
șița. Dacă pentru unele centre 
forfait-ul este, în parte, justifi
cat, de neînțeles pare absența 
reșițenllor și hunedorenilor, aflați . ...---- ... .. . . compe_la... „doi pași" de locul
Uțlel.

La proba individuală, 
au măsurat 7 km (16 
la feminin șl 11 km (20 r_____,
la masculin. In proba de ștafetă, 
care s-a desfășurat sistem Mo- 
talla (plecare în bloc, trasee di
ferite) echipele formate din cite 
3 concurenți au avut de parcurs

traseele 
posturi) 
posturi)

BAIA MARE, 8 (prin telefon). 
Peste 300 de tineri luptători s-au 
întrecut ta sala de sport Dacia 
din localitate ta Întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane 
de lupte greco-romane juniori 
(mari și mici). La toate cele trei 
reuniuni am asistat la partide 
frumoase, aprig disputate și de 
un bun nivel tehnic. S-au re
marcat, ta mod deosebit, con
curența din București, suceava, 
Galați și Pitești.

REZULTATE TEHNICE — Ju
niori mari: categ. *8 kg: 1. Șt 
Marian (Muscelul Ctmpulung), 2. 
N. Fasole (C.S.Șc. Suceava), 3. I. 
Asafi (C.S. Botoșani); 52 kg: 1. 

iaconescu (L.C. Dacia Pl-
2, D. Sfetcu (Construcția
3. A. Doroftel (Dunărea

Galați); 57 kg: L D. Staudt (Ra
pid Buc.), X N. Păvălolu (A.S.U. 
Pitești), 3. A. Teodoreseu (Vul
turii Lugoj), 62 kg: L V Tudor 
(Dunărea Galați), 2. I. Pădura- 
ru (Dunărea Galați), 3. Gh. Par- 
țlanu (Carpați Sinaia); 68 kg: 1. 
C. Boată (Electroputere Craio
va), 2. I. Băbăleanu (C. S. Ră
dăuți), 3. — — --------------
Brăila); 74 kg
(Rapid Buc.), _ ____ _____
(Simared Bala Mare), 3. I. 
licluc (C.S. Botoșani); 82 kg: 
Gh. Glonț (Metalul Buc.), 3. 
Sabo (Petrolul Ploiești), 3. 
Potoreț (C.S. Arad); 90 kg: 
L Matei (C.S.Șc. Suceava), 2. 
Cosma (A.S.A. Cluj-Napoca), 
C. Hoțea (Simared Baia Mare) . 
100 kg: 1. I. Stignei (Steaua), 2. 
C. Gherasim (C.S. Botoșani), 3. 
N. Amarițel (C.S. Rădăuți); +X00 
kg: 1. L Hanu (C.S.Șc. 2 Con
stanța), 2. V. Cornea (Simared

c.

Șt Simon (Progresul 
" 1. Gh. Mlnea

2. OL Romocea 
Pa- 
t 1.

A. 
G.
1. 
I.
3.

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

văzut dacă I. Ion va reuși să se 
domine, în primul rînd, pe el 
însuși și în întrecerea care 
continuă astăzi, cu următoarele 
100 de talere. Bogdan Mari
nescu a început mai slab, cu o 
serie de 23 din 25 de talere. 
Și-a revenit, însă, și a punctat 
corect toate celelalte lovituri. 
Totalul primei zile : 98/100 t îl 
urmează doi trăgători greci, 
Peter Pappas și' George Meima- 
ridis, cu același punctaj : 96/100 
t Ceilalți sportivi români au 
înregistrat următoarele cifre

21 de kl 
lin și 1< 
feminin.
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rășul Mi 
neral tal 
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educație 
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pd 
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Bala Mare), 3. FI. Vinereanu 
(Chimia Rm. Vîlcea).

Clasament pe localități: 1. Su
ceava 40,25 p, "2. București 29,25 
p, 3. Galați 25 p, 4. Brașov 20 p, 
5. Constanța 18 p, 6. Arad 13 p.

Iată șl campionii la juniori 
mici (ta ordinea categoriilor) : D. 
Grosu (C.S.Șc. Steaua), M. Ciș- 
maș (Ceahlăul P. Neamț), C. 
Dlma (Dunărea Galați), Gh. Sa- 
VU (C.S.ȘC. Rădăuți), D. Sima 
(Energia Buc.), N. Țugui (C.S.Șc. 
Rădăuți), D. Constantin (C.F.R. 
Brașov), I. Gherasim (C.S.Șc. 
Rădăuți), P. Ursa (Dunărea Ga
lați), M. Rotaru (C.S.Șc. Sucea
va), A. Kurti (C.S. Satu Mare).

Clasament pe localități: 1.
București 48 p, 2. Suceava 27 p, 
3. Pitești 18 p, 4. Bala Mare 17 
p, 5. Galați 15 p, 6. Botoșani 
14 p.

Vasile SASARANU, coresp.
CAMPIOANA ȚĂRII, UNIVERSE 

ELIMINATA DIN „CUPA
„Cupa României" la oină se află 

ta plină desfășurare. Frlmele 
jocuri au produs șl primele sur
prize, cea mal mare tareglstrta- 
du-se la București, unde cam
pioana țării, Universitatea, a fost 
eliminată din cursă. Iată cîteva 
amănunte.

Etapa pe municipiul București a 
reunit opt echipe, împărțite ta 
două serii. După preliminarii, ta 
turneul final și-au disputat tatîle- 
tatea formațiile Universitatea, Di
namo, C.P.B. șl I.M.P. Dinamo- 
viștil, bine conduși de antrenorul 
Alexandru Ciobanu, maestru al 
sportului, au ciștlgat toate me-

6.

ROMA
clurlle : 
25—9 cu 
Evoluînd 
slbilitățll 
depășiți 
CU 12—« 
mo s p 
versitatej
• Sîml 

desfășura 
primele 
pel Rom 
te tatilr.

DE TALERE
O

intermediare : A, Sencovici — 
95/100 t. A. Oster — 94/100 t, 
S. Popa — 92/100 t Așa că, 
dacă în întrecerea Individuală 
reprezentanții noștri păstrează 
mari șanse de cucerire a titlu
lui balcanic, în schimb, pe 
echipe, se anticipează un mare 
echilibru, fiecare taler scăpat în 
întrecerile de astăzi puțind de
veni hotărîtor.

Foarte bună și cifra lui Ion 
Toman, liderul zilei în întrece
rea juniorilor, cu 98/100 t El a 
reușit următoarea configurație 
pe serii : 24. 25. 24, 25. fapt 
care atestă o mare stabilitate 
a preciziei tragerilor.
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PROFESORUL Șl ELEVUL. 
PASIONAȚI INSTRUCTORI SPORTIVI

Pensionarul Ion Dănuțiu, 
apreciat ca unul dintre cei mai 
vrednici instructori de popice, 
nu se dă bătut nici la cei 67 
de ani pe care i-a sărbătorit 
cu membrii secției Flăcăi» 
Cîmpina. De eurînd, am tre
cut pe la arena rafinăriei din 
Cîmpina și l-am găsit, ca și 
în urmă cu aproape trei dece
nii, cînd l-am cunoscut, expli- 
cînd unor tineri se
cretele tehnicii lan
sării bilei de tex- 
tolit. Intr-un mo
ment de răgaz, ni 
s-a destăinuit: „După 
pa noastră masculină 
din Divizia A, iar 
buni jucători > ne-au 
toată lumea, din păcate chiar 
și cei care ar fi trebuit să 
fie alături de noi în 
momente, 
nu mi-am pierdut 
șl, împreună cu cei 
ieți care au înțeles 
buie să renunțăm 
preferat, am reușit

facem sextetul masculin și să 
formăm o echipă feminină 
foarte tînără, antrenată de e- 
levul meu, 
Postelnicu, 
celași timp 
în formația 
pe primele 
întreceri județene, ambele e- 
chipe s-au calificat în faza de 
zonă a

electricianul Ion 
care este in 
jucător de bază 
de băieți Situate 

locuri în actualele

a-

campionatului de pro
movare în Divizia
A, care va începe 

■tsu! flHtW'J Pest® Puțin ‘imp S'> AaLMUaB—J ia care sperăm că

ce echi- 
a... căzut 
cei mai 
părăsit,

acele 
ne-a cam uitat. Eu 

încrederea 
cîțiva bă- 

nu tre- 
sportul 
ne re

că 
la 
să

năzuințele noastre 
vor fi incununate de succes". 

Ce altceva putem să-i urâm 
acum acestui veteran al jocu
lui de popice decît împlinirea 
acestei dorințe, o cît mai fru
moasă afirmare în sportul pe 
care l-a transmis cu răbdare 
și dragoste multor tineri, din
tre care unii au devenit, la 
rîndul lor, pasionați instruc
tori voluntari.

Traian IOANIȚESCU

C. E. FEMININE DE GIMNASTICA
(Urmare din pa o î)

Pînă în prezent, doar trei 
gimnaste au reușit frumoasa 
performanță de a cuceri de cite 
două ori titlul de campioană 
absolută continentală : Vera 
Ceaslavska (1965 și 1967), Lud
mila Turișceva (1971 și 1973) și 
Nadia Comăneci (1975 și 1977).

La prima ediție a campiona
telor europene, gimnastele noas
tre s-au situat printre fruntașe 
în toate probele, cucerind șapte 
medalii, patru de argint și trei 
de bronz, toate prin Elena 
Leușteanu („argint" la individual 
compus, paralele și sol. „bronz" 
la bîrnă) și Sonia Iovan („ar
gint" la bîrnă și „bronz" la in
dividual compus și sărituri). 
Doi ani mai tîrziu. la Cracovia. 
Elena Leușteanu s-a aflat foarte 
aproape de titlul de campioană 
europeană absolută, dar a fost 
nevoită să se mulțumească, din 
nou, cu locul doi. urmată fiind 
de aceeași Sonia Iovan. Evolu
ție bună și în finalele pe apa
rate. Leușteanu (la paralele) și 
Sonia Iovan (la bîrnă) cucerind 
medalii 
Londra, 
înnoadă 
Goreac 
„bronz" 
Anca Grigoraș („bronz" la bîrnă) 
obținînd prestigioase medalii.

Apoi, anii 1975 și 1977 
înscris cu litere de aur în 
ria gimnasticii românești, 
strălucitele rezultate pe

de argint. în 1973, la 
gimnastele noastre re- 
șirul succeselor. Alina 
(„argint" la_ bîrnă,

la paralele și sol) și

s-au 
isto- 
prin 
care

Campionatul privit din trei unghiuri

marca noastră 
Comăneci. In 

în Norvegia, la 
13 ani și jumă- 
surprins lumea 

evoluție de

le-a obținut 
sportivă Nadia 
1975, la Skien. 
vîrsta de doar 
tate, Nadia a 
sportivă printr-o 
excepție, prin exerciții de înal
tă dificultate tehnică și prin 
elemente in premieră mondială, 
cucerind — în entuziasmul una
nim al specialiștilor lumii — 
primul său titlu de campioană 
absolută a continentului, per
formanță completată cu alte 
trei medalii de aur în finalele 
pe aparate (sărituri, paralele și 
bîrnă), precum și cu medalia 
de argint la sol. într-o compa
nie valoroasă. Alina Goreac s-a 
clasat pe un meritoriu loc șase 
la individual compus și a ciști- 
gat medalii de bronz la sări
turi și bîrnă. La Praga. în 1977, 
Nadia Comăneci s-a impus din 
nou în fața elitei europene, de
venind pentru a doua oară con
secutiv campioană absolută a 
continentului și cîștigînd — în 
condițiile unui arbitraj defavo- 
rizant — medalia de aur la pa
ralele și pe cea de argint la 
sărituri, singurele probe în care 
a participat în finalele pe apa
rate, la bîrnă și sol reprezen
tantele țării noastre retrăgîn- 
du-se din întrecere.

Și acum, iată, la orizont Co
penhaga, o perspectivă pentru 
marea noastră gimnastă Nadia 
Comăneci de a-și înscrie în 
palmares cel de-al treilea titlu 
de campioană absolută a Euro
pei și, deci, cucerirea definiti
vă a „Cupei" pusă în joc.

CÎND SE VOR LIMPEZI 
APELE... NEGLIJENTEI? a

re, se înțelege, accesul am
barcațiunilor în zonă a de
venit aproape imposibil. Și 
nu numai atît. Din cauza In
festării apel, a fost de ase
menea distrusă toată fauna. 
S-a încercat primenirea apei, 
dar, din păcate, prin cele pa
tru guri de deversare, con
tinuă să se scurgă mizeria 
neglijenței. In afară de fap

tul că pregătirea 
sportivilor se efec
tuează acum * 
condiții total 
respunzătoare. fede

rația de specialitate — pe 
bună dreptate — nu a mal 
programat la Galați nici o 
competiție oficială.

Fără îndoială, este cu totul 
regretabil că a putut avea loc 
o asemenea neglijență, care 
aduce serioase prejudicii spor
tului gălățean. Dar, mai im
portant este să aflăm cînd 
vor fi înlăturate urmele ei, 
pentru ca baza nautică de pe 
lacul Cătușa să fie redată iu
bitorilor sportului.

Mare a fost bucuria spor
tivilor gălățenl cînd, prin grija 
organelor locale de partid șl 
de stat și a străduințelor de
puse de un mare număr de 
oameni al muncii, la lacul 
Cătușa a fost amenajată o 
modernă șl complexă bază 
nautică. S-au drenat atunci 
— cu destule străduințe — 
apele lacului, s-au balizat pis
tele, au fost ame
najate două caba
ne, una pentru Clu
bul Dunărea, cea
laltă pentru aso
ciația Ancora, s-a 
un turn de control, o parte 
din maluri au fost placate. Ce 
mal, o bază sportivă cu tot 
dichisul, unde sportivii celor 
trei secții de performanță 
pentru ealac-canoe aveau asi
gurate condiții excelente de 
pregătire și de concurs.

Din păcate, ca urmare a 
unei crase neglijențe, în lac 
au fost deversate reziduuri de 
păcură și ulei, provenite de 
la Combinatul siderurgic, ast
fel că acum apele au un as
pect dezolant, situație în ca-

construit

tn 
neco-

Telemac SIRIOPOL — coresp.

ANUNȚ 
tă de Ministerul Educației șl 
lnvățămlntului.

înscrierea la concursul de 
admitere se face la Departa
mentul transporturilor navale- 
Bucureștl, numai pentru ean- 
dldațll care au domiciliul In 
București, cu începere de la 
data de 5 mal șl se Închide 

la data de 20 Iunie 1979.
Pentru înscrierea la con

curs, candidațll vor depune 
la comisia de selecționare 
următoarele acte :
• diploma de bacalaureat 

în original sau adeverință din 
care să rezulte că elevul a 
absolvit liceul, ori că este tn 
ultimul an de studii ;
• aprecierea activității șco

lare eliberată de conducerea 
liceului (cel încadrați In pro
ducție vor aduce in plus 
aprecierea activității profe

sionale de la locul de muncă, 
eliberată de conducerea în
treprinderii sau secției) :
• certificat de naștere tn 

copie legalizată ;
• buletine medicale (R.B.W., 

radioscopie gastroduodenală, 
radloscopie pulmonară) și a- 
deverintă eliberată de circa 
sanitară de domiciliu privind 
bolile cronice șl acute in sta
re transmisibilă ;
• trei fotografii 3/4.
Odată cu aceste acte, can

didați! vor depune șl două 
dosare tip mapă, pe care își 
vor scrie numele. Nu se ad
mite înscrierea sub rezerva 
prezentării ulterioare a acte
lor.

La concursul de admitere se 
primesc numai bărbați ce nu 
depășesc vîrsta de 25 ani.

Relații suplimentare Ia te
lefon 1.91.00 Interior 652 
I.e.f.m. „NAVROM" Constan
ța — biroul învățămînt.
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ÎN CENTRUL ATENȚIEI: 
LIDERUL Șl... LANTERNA!
• Dinamo confirmă în retur și in deplasare • F.C. Bihor pune 
la îndoială valoarea celorlalte echipe * F. C. Argeș, Dinamo 
și Universitatea Craiova - singurele echipe neînvinse acasă • 
Cite patru victorii „in deplasare", un inceput de combativitate...

RETUR
1. DINAMO 12 9 2 1 22- 6 20
2. F.C. Argeș 12 6 3 3 19- 9 15
3. Steaua 12 7 0 5 19- 8 14
4. C.S. T-viște 12 6 2 4 16-14 14
5. Univ Craiova 12 6 1 5 13- 8 13
6. Poli. Tim. 12 6 1 5 11- 9 13
7. F.C. Bihor 12 4 5 3 12-11 13
8. Sportul stud. 12 6 1 5 11-14 13
9. Chimia 12 6 0 6 14-13 12

10. S.C. Bacău 12 4 4 4 12-13 12
11. F.C. Baia M. 12 5 1 6 14-15 11
12. Corvinui 12 5 1 6 17-19 11
13. Jiul 12 5 1 6 15-20 11
14. A.S.A. 12 5 0 7 20-24 1015. U.T.A. 12 4 2 6 10-16 10
16. Gloria 12 4 1 7 10-17 9
17. Poli. Iași 12 2 4 6 9-18 8
18. Olimpia 12 3 1 8 15-25 7

• Cu un singur joc pierdut 
(la Hunedoara) Dinamo conduce 
detașat în clasamentul returului. 
Hderul avtad șl un golaveraj 
care confirmă faptul că echipa 
Iul Dinu a renăscut, practic, ta 
această primăvară. ■ Cu totul 
remarcabilă „campania de pri
măvară" a lui F.C. Bihor, lan
terna situindu-se la numai două 
și, respectiv, un punct de F.C. 
Argeș și steaua. Ce păcat că 
bihorenii nv și-au devansat „res
tructurarea" cu șase luni tn ur
mă. • La startul returului. Mar
cel Pigulea declara : „Avem 13 
puncte și ne glndim Ia alte 18". 
Planul era temerar, dar lată că 
cele 12 puncte (plus tacă-, trei 
locuri acasă) confirmă la aceas
tă oră realismul antrenorului 
vîlcean. • Două echipe în re
gres vizibil: Olimpia și A.S.A. 
Dovadă șl cele 25 (și 24) de go
luri primite. (Cu totalul lor de 
51 de goluri primite în acest 
campionat, mureșenii dețin șl 
recordul fragilității defensive) • 
Un paradox : Universitatea Cra
iova. echipa care urma să fur
nizeze, la un moment dat, ata
cul echipe! naționale, a înscris 
13 goluri în... 12 jocuri.

ACASĂ
1. F.C. ARGEȘ 14 13 1 0 33- 6 272. Dinamo 15 12 3 0 32- 6 27
3. C.S. T-viște 15 13 1 1 28- 7 274. Jiul 15 12 2 1 28- 4 26
5. Corvinui 15 11 3 1 33-10 256. Univ. Craiova 14 11 3 0 25- 2 25
7. S.C. Bacău 15 11 3 1 28-10 258. Steaua 15 11 2 2 34-11 24
9 A.S.A. 14 11 2 1 33-15 24

10. U.T.A. 15 10 3 2 28-11 23
11. F.C. Baia M. 14 11 1 2 22- 6 2312. Olimpia 14 10 1 3 23-10 2113. Sportul stud. 15 8 5 2 23-10 21
14—15. Gloria 14 9 3 2 18- 6 21

Chimia 14 9 3 2 J3-11 21
16. F.C. Bihor 15 8 5 2 23-11 21
17. Poli. lași 15 7 5 3 22-13 19
18. Poli Tim. 14 9 1 4 15-10 19
• Trei echipe, F.C. Argeș, Dl-

namo șl Universitatea Craiova 
stat pînă acum neînvinse • F.C. 
Argeș, chiar și cu un joc mai 
puțin, domină grupul fruntașelor, 
lucru confirmat de procentajul 
de 96 la sută al punctajului rea
lizat și golaverajul de plus 27. 
Ținînd seama de aceste elemen
te, ss poate spune că F.C. Ar
geș, care mal are de disputat 
tacă trei jocuri din ultimele 
cinci etape pe teren propriu, își 
depune o foarte serioasă candi
datură la titlu. • Cele două Po
litehnici au realizat cel mal mic 
procentaj (aproximativ 70 la 
sută), ceea ce face ca aceste 
formații, totuși valoroase, să tră
iască încă șl acum sub amenin
țarea retrogradării. • Cel mai 
eficace atac pe teren propriu; 
Steaua, cu 36 dî goluri; cel mal 
Ineficace atac, acela al Chimiei 
cu 13 goluri, șl totuși, ta dubla 
partidă (tur-retur) dintre Stea
ua șl Chimia, ultima a obținut 
trei puncte față de unul al cam
pioanei, iar golaverajul direct

este favorabil echipei din Vîlcea 
(2—1), aflată în zona retrogra
dării ! • Nici o echipă cu gol
averaj negativ, semn că avan
tajul terenului propriu nu este 
doar teoretic.

DEPLASARE
L DINAMO 14 3 5 6 10-132. Steaua 14 4 2 8 15-173. F.C. Argeș 15 3 3 9 11-204. Sportul stud. u 4 1 9 12-255. F.C. Bala M. 15 4 1 10 15-256. Poli. Iași 14 3 2 9 8-217. Poli. Tim. 15 2 3 10 12-218. C.S T-viște 14 1 4 9 7-229. S.C. Bacău 14 1 3 10 6-1910. Univ. Craiova 15 0 5 10 7-2011. Gloria 15 2 0 13 11-3712. Chimia 15 1 2 12 7-3313. Olimpia 15 1 2 12 9-3714. U.T.A 14 0 3 11 8-2715. F.C. Bihor 14 0 3 11 6-2716. A.S.A. 15 0 3 12 8-3617. Jiul 14 0 2 12 8-3918. Corvinui 14 0 1 13 6-34
• Un clasament dominat de 

cei cutezători, de echipele care 
nu fac o „redută" doar din te
renul propriu. In frunte — ușor 
de sesizat — formațiile care își 
dispută și titlul de campioană: 
Dinamo, Steaua, F.C. Argeș. • 
Liderul s-a impus la Tîrgoviște, 
la Arad șl la Timișoara, Steaua 
(4 victorii, la fel ca Sportul stu
dențesc și F.C. Baia Mare) a în
vins la Arad și Oradea, la Satu 
Mare și pe Sportul studențesc, 
ta timp ce F.C. Argeș a înre
gistrat succese la lași, la Bucu
rești (cu Steaua), la Rm. vîlcea. 
■ ȘI Sportul studențesc șl F.C. 
Baia Mare (cu jocul ei de con
strucție) șl Polithenica Iași au 
dreptul la un premiu pentru 
combativitatea din deplasare. 1 • 
La periferie, clasamentul cuprin
de plutonul echipelor care luptă 
să evite retrogradarea (cu excep
ția formațiilor Jiul șl A.S.A. Tg. 
Mureș). Deci, ce prețioase stat 
punctele aduse din deplasare. • 
Nici un golaveraj pozitiv, nici 
măcar liderul. Mai mult, Dinamo 
o marcat doar 10 goluri (mai 
puține decît Gloria Buzău și 
„Poli" Timișoara); are tn "schimb, 
un alt record: doar 1S goluri 
primite.

EMERICH JENEI r
SÎNTEM

(Șl VOM FI...) 
ÎN „A“!

— în concluzia evoluției echi
pei orădene în tur s-a. încrimi
nat întinerirea pe care ai efec
tuat-o. Emerich Jenei, înaintea 
începerii campionatului. faptul 
că ea a fost forțată și nu a 
adus rezultatele scontate. Ce 
crezi acum despre acest punct 
de vedere ?

— Ce am crezut și înaintea 
începerii campionatului și înain- 
tea returului : că indiferent dacă 
vom retrograda acum sau . nu, 
viitorul clubului bihorean ca di
vizionar A depinde efectiv de 
ACȚIUNEA DE ' ÎNTINERIRE. 
Drept pentru care, alături de 
Z. Naghi. Zare și Kiss care s-au 
titularizat, în tur am promovat 
în partea a doua a campionatu
lui alți trei tineri jucători. Hor
vath, David și Mureșan care, 
după toate probabilitățile, se 
vor valida ca jucători ai primu
lui eșalon fotbalistic. Dar cum 
niciodată n-am acordat vîrstei 
rolul primordial în performanță, 
am încercat ca infuzia de tine
rețe să nu însemne nurnai o 
altă capacitate de efort, ci și o altă 
stare de spirit, de combativitate, 
de emulație. Pentru că — de ce 
să ne ascundem după deget ? — 
în ipoteza retrogradării,* pe care 
n-am putut-o elimina în calcu
lele noastre, echipa va trebui 
să găsească imediat soluția reve
nirii în Divizia A, acolo unde 
cred, cu toată convingerea, că-i 
este locul.

— Pe acest fundal al întine
ririi a fost adus, totuși, înapoi 
Florescu. de ale cărui servicii 
clubul se dispensase pentru ac
tuala ediție... , ,

— N-am fost de acord inițial 
cu transferul lui. Este adevărat, 
însă, că „stagiul** din B l-a am
biționat și aportul lui se face 
mult simțit. După cum reintra
rea în formă a lui Ghergheli și 
Georgescu, constanța lui Bigan, 
travaliul lui Naom înseamnă tot 
atîtea puncte de echilibru pentru 
formația noastră întinerită.

— Crede antrenorul Jenei ca 
eforturile sale și ale echipei vor 
aduce evitarea retrogradării ?

— Faptul că în 12 etape am 
acumulat mal multe puncte decît 
tn tot turul (13 față de 11), cd 
acasă n-am mai pierdut în retur 
nici un meci și că am reușit trei 
„egaluri* in deplasare (Iași. Pe
troșani, Satu-Mare), ne susține în
crederea. Dar cum totul nu de
pinde doar de noi, nu vă pot 
spune dacă vom juca în A in 
toamna lui ’79 sau în cea a 
lui ’80...

P. SL.

„CĂLCÎIUL
Politehnica Iași a pierdut 

din nou puncte prețioase pe 
teren propriu. Ca șl ta alte 
împrejurări asemănătoare, 
dealtfel, în care slăbiciunile 
jocului său în apărare au a- 
părut mal evidente, mal su
părătoare, mal ușor de sanc
ționat decît atunci- cînd echi
pa evoluează ta deplasare. 
Curios și totuși adevărat: 
„Poli" este mai puțin vulne
rabilă pe teren străin decît 
acasă. Cum se explică acest 
lucru 1 Totul pornește de la 
compoziția valorică actuală a 
compartimentului său specia
lizat defensiv, șl repetăm, 
ceea ce am mal spus și cu 
altă ocazie, că ta prezent a- 
părarea Imediată a studenți
lor Ieșeni este alcătuită (din 
motive obiective — acciden
tările de lungă durată a ti
tularilor Ursu, Anton șl Clo- 
clrlan) din jucători a căror 
clasă competițională nu de
pășește nivelul categoriei C, 
adică acela ta care, pînă nu 
demult, au activat Romilă m, 
Nepotu și Mihalcea. In aces
te condiții. Politehnica. cu- 
nosclndu-și propriul... „căl- 
cli al lui Ahlle", la măsuri 
suplimentare de organizare a 
defensivei, atunci cînd joa
că afară, Întreaga echipă a

LUI AHILE"
Iul L. Antohl concurînd cu 
succes la momentul apărării. 
Cînd joacă însă la Iași, Po
litehnica, dornică să-șl valo
rifice avantajul terenului și 
să obțină victoria, se avîntă, 
de la început, mal mult ta 
atac, se desfășoară pe un 
spațiu foarte larg, oferind cu
loare de acces adversarilor 
care, ajungînd (deseori în 
timpul jocului) față în față 
doar cu Romilă III, Nepotu 
sau Mihalcea, au mari șanse 
să-1 depășească șl să ame
nințe poarta lui Naște sau 
Bucu. Cînd mijlocașii șl îna
intașii Ieșeni își dau seama 
de pericolul ce-I reprezintă 
apărarea imediată a echipei, 
se văd obligați să mal renun
țe la spiritul lor ofensiv, de
vin ceva mal prudenți, ajung 
chiar să cedeze inițiativa. 
Ceea ce convine, bineînțeles, 
de minune, oaspeților care se 
pot mulțumi cu un punct, 
cum au făcut tn acest retur 
Universitatea Craiova, F. C. 
Bihor, Sportul studențesc și 
S. C. Bacău. Sau își pot în
cerca chiar șansa la două 
puncte, cazul din etapa pre
cedentă, al F. C. Baia Mare.

Mihai IONESCU

SELECT IONABILII SE PREGĂTESC
(Urmare din pag. 1)

ILa sfirșitul testelor. îndeo
sebi acela al „bicicletei ergome- 
trice", aparat care măsoară ca-

I paritatea de efort (în condiții 
de rezistență și de viteză), in
dicii selecționabililor au fost. în

I general, buni, semn că antrena
mentele — în vederea meciului 
de la Limassol — pot să încea
pă cu „motoarele în plin".

IDupă-amiază, cu excepția lui 
Ștefănescu și Cămătaru. care 
acuză traumatisme (primul —o

I ruptură fibrilară musculară, al 
doilea — o entorsă de gleznă 
recidivată), ceilalți 15 compo- 
nenți ai lotului au participat

Ila o ședință de pregăfire (con
dusă de antrenorii Florin Haîa- 
gian și loan Marica. de coordo- 

Inatorul federal Cornel Drăgu- 
șin) de circa 120 de minute, cu 
caracter tehnico-tactic. Scheme
le efectuate, toate servind fi- 

Irește ideii de joc. au cerut 
fiecăruia dintre fotbaliști un 
mare consum de efort : exer

ciții și scheme care vor fi re
compuse. sperăm, intr-un tot 
armonios, astăzi, la Ploiești, în 
jocul de verificare a lotului 
cu divizionara B, Petrolul

Iată și „ll“-le care va începe 
partida : Speriatu — M. Zamfir, 
Stancu (Ștefănescu). Cirstea, 
Ivan — Bărbulescu, Augustin, 
Nicolae. Iovănescu — Doru Ni- 
colae. Radu II. Rezerve : Bucu, 
Purima. Stan, Marcel Răduca- 
nu și Cămătaru.

LA SNAGOV
în restul zilelor care ne des

part de jocul cu Cipru, progra
mul selecționabililor cuprinde : 
joi — două antrenamente (di
mineață și după-amiază). du
blate de discuții tehnico-tacti- 
ce, legate de ideea de joc : vi
neri — antrenament (după-a
miază) la Limassol : sîmbăiă 
— ultimul antrenament (dimi
neață).

ȘTIRI... ȘTIRI...
• SELECȚIONATA DIVIZIO

NARA A R.P. CHINEZE ÎNTRE
PRINDE UN TURNEU ÎN ȚA
RA NOASTRĂ. în perioada 
14—28 iulie, selecționata divizio
nară a R.P. Chineze Întreprinde 
un turneu de 3—4 jocuri ta țara 
noastră. Fotbaliștii oaspeți vor 
avea ca adversare formați! de 
Divizia A, care urmează să fie 
stabilite de FR.F.
• ÎN ACEEAȘI PERIOADA 

(14—28 Iulie), J formație de Di
vizia A va efectua un turneu de

ȘTIRI... ȘTIRI...• •
mal multe meciuri în R P. Chi
neză. Această formație urmează 
să fie staDilită de forul nostru 
de specialitate
• DOUA ECHIPE DIN UNIU

NEA SOVIETICA vor evolua 
IN. ROMANIA. Este vorba de 
formațiile Shirnik Jaroslav și 
Kuzbass Hemerovo. tn perioada 
16—30 iulie aceste echipe vor sus
țin? cite 3—4 jocuri eu formații 
din diviziile A șl B din țara 
noastră. Aceste formații vor fl 
stabilite ulterior.



Campionatele europene de box de la Koln
A 31-a onhcrsarc a eliberării Cehoslovaciei

Azi încearcă să intre în posesia lor ți D. RADU, V. GIR- 
GAVU, V. SILAGHI, G. DONICI, I. CERNAT ți 

V. VRINCEANU
KijL.X, 8 (prin telefon). Odată 

cu reuniunile de marți, în care 
au evoluat și trei dintre repre
zentanții noștri, au început să 
se stabilească semifinallștli — 
și totodată medaliații — celei de 
a xxm-a ediții a campionate
lor europene de box ce se des
fășoară la „Sporthalle* din lo
calitate. Reuniunea de Ia prinz 
a adus în ring pe unul dintre 
cel 
fost 
lele 
rul 
nit
sov, __ _____ . __  __
trem de rapid șl puternic. în
ceputul partidei l-a găsit destul 
de reținut pe sportivul român.

trei boxeri români ce au 
desemnați să boxeze in sa
de marți. Acesta a fost ușo- 
Carol Hajnal, care a intil- 
pe bulgarul Mărgărit Atana- 
un pugilist scund, dar ex-

MARELE PREMIU
AL ORAȘULUI SOFIA '*

LA BASCHET
SOF1A, 8 (prin telefon). Edi

ția a 19-a a turneului interna
țional de baschet masculin, do
tat cu „Marele 
șului Sofia" a 
Universiada, cu 
prezentativelor 
rești. Havana, . . ___
echipe naționale ale țărilor res
pective). Belgrad și Moscova 
(alcătuite din selecționatele de 
tineret ale Iugoslaviei și 
U.R.S.S.).

Formația româna a întilnit, 
în prima zi, pe cea a Moscovei 
care a cîștigat cu 104—93 (53— 
45) datorită superiorității de 
talie (media echipei : 2,02 m) 
și preciziei în aruncările la coș 
de la semidistanță și distanță. 
Lotul român a practicat un joc 
mai lent, cu pase multe, și a 
manifestat imprecizie în arun
cările la coș. Revelația meciu
lui a fost K. Opșitaru (2,10 m) 
care, introdus în min. 10, la 
scorul de 32—17 pentru echipa 
Moscovei, a contribuit în mar? 
măsură la reducerea handicapu
lui. De menționat că antrenorul 
D. Niculescu a folosit pe toți 
cei 11 jucători aflați aici, în 
scopul de a-i verifica înaintea 
participării la C.E. (grupa B) 
care va avea loc, săptămîna 
viitoare, la Atena. Marcatorii 
selecționatei române : Opșitaru 
18. Niculescu 16. Popa 14. Oc- 
zelak 12. Cernat 10. Uglai 8, 
David 4. Fluturaș 4. Georgescu 
4. Căpușan 2, Ivascenco 1. Coș- 
geterii echipei Moscovei : Wal
ters 31, Popkov 17, Dudorov 14, 

în celălalt meci al zilei : So
fia — Belgrad 101—99 (52—39, 
87—87).

premiu al ora- 
început, în sala 
participarea re- 
orașelor Bucu- 
Sofia (de fapt.

care cu deplasări permanente a 
evitat contactul cu durul și bă
tăiosul său adversar. Tactica s-a 
dovedit foarte bună, iar atunci 
cind în finalul primei reprize 
Atanasov a dat primele semne 
de oboseală, Hajnal a punctat 
de clteva ori foarte clar șl cu 
directe de stingă, dublate de lo
vituri de dreapta a echilibrat 
situația, egalind punctajul pe 
foile judecătorilor. In rundul 
doi Hajnal a continuat aceeași 
tactică, dar in pius directa sa 
de stingă a funcționat ca un 
piston care a nimerit din plin 
ținta, astfel câ repriza secundă 
a aparținut evident reprezentan
tului nostru. Ultimele trei 
nute ale meciului au avut 
lași aspect în care Hajnal. 
a accepta schimburile dure 
puse de Atanasov, a boxat 
celent, a lovit de la distanță, 
iar croșeele sale de stingă l-au 
incomodat vădit pe Atanasov. In 
această situație a surprins deci
zia de 3—2 cu care Hajna! a fost 
declarat învingător, 
cei trei..................
verdictul 
ță. Prin 
tentantul 
camdâtăț 
bronz a___ ,________ ____,
In meciul următor, pentru 
medalie și mai prețioasă. <____
Ilajnat îl va întilni pe italianul 
P. Oliva, care l-a întrecut la 
puncte pe M. Forseca (Portuga
lia). Oricum, boxerul român me
rită felicitările noastre pentru 
modul cum a evoluat pînă a- 
cum și sperăm că el va avea 
aceeași comportare și în parti
dele următoare, în care își dis
pută locurile I și n.

Una dintre cele mai frumoate 
întîlnirl de pînă acum le-au ofe
rit penele V’ictor Ribakov 
(U.R.S.S.) și 
(R.D.G.). într-o 
de spectaculoasă 
sportivul 
toria la 
de 4—1.

Trebuie

ml- 
ace- 
fâră 
pro-
ex-

_ mai ales că 
judecători i-au acordat 
la 2—3 puncte diferen- 
această victorie repre- 
țării noastre are. <leo- 
asigurată medalia de 

campionatelor europene.
i o 
Carol

sovietic 
puncte

Rudolf Fink 
partidă extrem 

și echilibrată 
a obținut vic- 
cu un verdict

să mai precizez că

ziua de marți a fost caracteri
zată prin dispute mult mai dir- 
ze. de nivel spectacular superior, 
in care aspiranții la un loc pe 
podium au depus mari eforturi 
și, etalindu-și întreaga lor ca
pacitate de luptă și pregătire, 
au făcut tot ce le-a stat în pu
teri pentru a obține victoria. Alte 
rezultate din prima gală de marți : 
muscă : Zugarov (U.R.S.S.)
b.p. Vasilev (Bulgaria), strez- 
bynskl (Polonia) b. dese. 8. 
Eroglu (Turcia) ; pană : Przy- 
biiskl (Polonia) b. dese. 3. Ha- 
setd (Turcia) ; mijlocie mică : 
Perunovicl (Iugoslavia) b.p. Illev 
(Bulgaria), Osicka (Cehoslovacia) 
b.p. Vainonen (Suedia).

In gala d= seară au urcat trep
tele ringului și ceilalți doi bo
xeri români. Primul care a fă
cut tentativa de a intra, deocam
dată, tn posesia medaliei de 
bronz a fost semiușorul Dragomir 
Hie. El a avut în turcul M. Gor- 
dun un adversar tenace, dar ru
dimentar. Hie șl-a pus tn valoare 
superioritatea tehnică și, prin- 
tr-un continuu joc de picioare și 
prin eschive spectaculoase, a fă
cut ca adversarul său să loveas
că de nenumărate ori în gol. în
vingător clar (cu 5—0) Dragomlr 
Iile.

Semimijlociul Ion Budușan a 
avut o misiune mult mai difi
cilă in fața boxerului maghiar 
J. Dany. Cu toate acestea spor
tivul -----*“ * ---------
bine, 
Dany 
luptă . . ,__ _
de stingă, și-a 
saruL Verdictul 
învingător la puncte (5—0) 
Budușan, care devine al treilea 
medaliat al echipei României, 
pînă la această oră.

Miercuri, în gala de la ora 
13, vor urca treptele ringului, în 
încercarea de a intra în posesia 
unei medalii : Daniel Radu cu 
S. Orban (Ungaria), Vasile Gir- 
gavu cu V. Savcenko (U.R.S.S.), 
Georgică Donlci cu K. Kararaa- 
noils (Franța) șl Valentin Vrîn- 
ceanu cu F. Samody (Ungaria). 
In gala de lă ora 19, vor încerca 
același lucru Valentin Silaghi cu 
M. Gillieron (Elveția) și Ion Cer
nat cu I. Levay (Ungaria).

Mihaî TRANCA

român a evoluat foarte 
a contracarat încercările lui 
de a-șl impune stilul de 
șl, prin numeroase directe 

temperat adver- 
judecătorilor : 

— — ion

PERSPECTIVE OPTIMISTE PENTRU J. 0.
Interviu cu ALEXANDRU ȘIPERCO, ales recent membru 

al Comisiei executive a C.I.O.

TOMA HRISTOV

în capitala 
Montevideo, a 
cea de a 81-a 
tetului 
(C.I.O.). 
cum au 
presă, 
(România) a fost ales membru 
al Comisiei executive a C.I.O. 
în dorința de a cunoaște mai 
detaliat rolul acestui for,’ ne-am 
adresat reprezentantului 
tru in C.I.O., care a 
precizeze la începutul 
lui nostru :

— Comisia executivă 
este formată din 9

Uruguayului, la 
avut loc, recent, 
sesiune a Comi- 

Internațional Olimpic 
Cu acest prilej, după 
anunțat agențiile de 
Alexandru Șiperco

nos- 
ținut sâ 
dialogu-

VIRGINIA RUZICI ÎNVINGE
CATEGORIC PE KERRY REID
ROMA, 8 (Agerpres), — în pri

mul tur al probei de simplu fe
mei din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei 
de la Roma, Virginia Ruzici a 
obținut o victorie categorică în 
două seturi cu 7—5, 6—0 în fața 
australiencei Kerry Reid. Alte 
rezultate : Goolagong (Australia)
— Duval (S U.A.) 6—3, 6—3 : Ma- 
druga (Argentina) — Siegel 
(S.U.A.) 6—1, 6—4 ; Stoll (S.U.A.)
— Simmonds (Italia) 6—3, 6—2; 
Hanika (R.F.G.) — Potter (S.U.A.) 
6—4, 6—0 ; Țomanova (Cehoslo
vacia) — Turnbull (Australia) 
6—4, 2—6, 6—4 ; Forood (S.U.A.)
— Smith (S.U.A.) 6—2, 3—6, 6—3.

a C.I.O. 
membri, 

aleși cu mandate pe patru ani. 
Ea reprezintă cel mai înalt for al 
mișcării olimpice. Comisia exe
cutivă conduce activitatea 
C.I.O. între sesiuni, numește și 
îndrumă comisiile de specialita
te, ia în discuție și stabilește 
în prealabil punctul de vedere 
asupra tuturor problemelor ce 
urmează să fie dezbătute în se
siunile plenare, 
prezidează 
cu C.N.O. 
olimpice) 
sportive 
plinește 
de apel

— Ce

AZI, LA PRAGA, START
IN „CURSA PACII«

I

$

$

$

I

TRADIȚII RODNICt 
ALE ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Astăzi, 9 mai, poporul cehoslovac sărbătorește împlinirea
34 de ani de la eliberarea țării de sub ocupația fascistă. 1

a 
, ----- . - —---- ------- .—,— ,---------- tn

acest răstimp de peste trei decenii, cit s-a «curs de la memo
rabila dată, Cehoslovacia socialistă a înscris remarcabile suc
cese in toate domeniile de activitate economică ș: sociala, in
clusiv cel al educației fizice, sportului de " ' 'clusto cei al educației 
manță.

fizice, masă st de per for-

Amploarea pe care a 
mișcarea sportivă din 
slovacia este clac 
de faptul că actualmente în 
această țară, cu o populație 
de 15 milioane locuitori, peste 
două milioane de cetățeni 
practică exercițiile fizice tn 
formă organizați. Este de 
menționat că numai In dis- 
ciphneie de iarnă. numărul 
sportivilor activi, legitimați 
la asociații sportive și clu
buri, urcă la aproape 206 ew 
pentru schi, 67 000 pentru ho
chei pe gheață, șl 4 ooo pen
tru patinaj. Dintre aceștia, 
aproximativ o treime sint ju
niori, dovadă a 
care se aconcă 
tânăr în sportul 
manță.

In acest an, __  ____
Olimpiadei. atenția opiniei 
public sportive din Ceho
slovacia este ațintită asupra 
acelor performeri care vor 
avea cinstea de a reprezenta 
culorile țării în marile între
ceri, programate în 1980 1»
Moscova și Lake Placid. Par
ticiparea sportivilor ceho
slovaci la suprema competi
ție se înscrie pe linia unor 
rodnice tradiții. Statistica 
arată că, de-a lungul anilor, 
reprezentanții acestei țări au 
cules un total de 87 medalii 
olimpice, 
aur. De 
J.O. de 
1976 la 
sportivă 
reîntors _ _____ __ _
iii (2 aur, 2 argint. 4 bronz). 
La viitoarea ediție, de la

luat-o
Ceho- 

reCectată

Importantei 
elementului 
de perfoc-
premergător

, dintre care 35 de 
la ultima ediție a 
vară, disputată In 
Montreal, delegația 
a Cehoslovaciei s-a 

in patrie cu 8 meda-

Moscova, 
desfășura ___ _ ____
listă, iubitorii de sport __
Cehoslovacia leagă mari soe- 
ranțe de evoluția unor cam
pioni și recordmani cu exce
lente cărți de vrz-tă. Așa este 
rapidul ciclist de pistă Anton 
Tkac, campion olimpic șl de 
trei ori laureat ai campiona
telor mondiale, ultima oară 
la MUachen, anul trecut. 
Sau așii atletismului. Helena 
Fibingerova (la aruncarea 
greutății — feminin) șl Joeef 
Plachy (la probele de semi- 
fond). Apoi, trăgătorul de 
talere Jozef Panacek, înotă
torii Miroslav Roiko șl Daniel 
Macheck, precum și membrii 
reprezentativelor Je volei și 
baschet.

Sărbătoarea 
Cehoslovaciei _______ _
startul unei mart competiții 
sportive. Este vorba despre 
cea de-a 32-a ediție a ..Cursei 
Păcii', suprema întrecere a 
ciclismului amator, al cărei 
traseu de aproape 20W km 
pornește, în acest an. de la 
Praga. Cicliștii cehoslovaci 
și-au înscris numele printre 
laureațil cursei, de trei ori 
în clasamentele individuale 
și de patru ort in cele ale 
echipelor. Ultima oară. tri
coul galben purtir.d simboli
cul desen al porumbelului 
păcii a fost adus la linia de 
sosire de Vlastlmll Moravec, 
în anul 1972. Dorința fierbinte 
a membrilor reprezentative: 
cehoslovace este de a reînnoi 
aoeastă victorie, la actuala 
ediție.

Azl, la Bclrtrad, prima

prima care 
intr-o tară

se va 
socia- 

din

națională a 
coincide cu

9
3

3

■,\\ wwrf

manșa
Steaua Roșie —Borussia Monchcnoiadbach la lolbal

0 FINALA INEDITA A „CUPEI U.E.F.A/'
rlnd, prin eliminarea succesivă 
a două cunoscute cluburi engle
ze, Arsenal Londra și West 
Bromwich Albion din Birming
ham, protagoniste ale primei ligi, 
evoluția jucătorilor belgrădeni 
fiind apreciată (și determinantă 
pentru două manșe t) și in me
ciurile din deplasare, pe stadioa
nele Highbury și Hawthorns. 
Fotbalul ofensiv, uilmat de Du- 
șan Savici, Milo? Sestici (golge- 
teril formației), „spiridușul- Pe- 
trovicl și Blagoievici, a avut, in 
cele din urmă, ciștig de cauză, 
constituind șl un capital moral 
care a susținut echipa in semi
finalele cu Hertha B.S.C.. chiar 
dacă la Belgrad, din motive de 
forță majoră, antrenorul stanko- 
v:ci a trebuit să se bazeze pe 5 
jucători de rezervă, scorul minim 
de atunci (1—0) find departe de 
neta superioritate a echipei din 
Belgrad. Superioritate demonstra
tă apoi și prin „suma" celor 
două manșe.

Victoria cu care Borussia Mon- 
ehengladbach s-a calificat în fi
nală, in dauna lui Duisburg, a 
coincis (și nu intimplâtor I) cu 
reintrarea veteranului internațio
nal Bert! Vogts (după 3 luni de 
absență).
cu 
„<

Prima finalistă cunoscută din 
actuala ediție a cupelor europe
ne a fost Borussia Monchenglad- 
bach care, devansind cu o zi 
meciurile retur aii semifinalelor, 
șl-a dobîndit dreptul de a fi 
prezentă în ultimul act al Cu
pei U.E.F.A., tnvingind net (4—1) 
o altă echipă din Bundesliga, 
Duisburg. In acest fel, prin 
cui întîmplăril, s-a sugerat 
ordinea prestabilită a celor 
finale europene ce urmează 
se dispute, toate, în această 
nă, debutul făcindu-1 " 
U.E.F.A. . .
continentale au... patru 
intrucit Cupa U.E.F.A. se decer
ne după două manșe (tur-retur) 
între cele două echipe rămase 
in competiție. Așadar, premieră 
azi, la Belgrad, unde 80 006 de 
spectatori, tn mare majoritate 
suporteri ai echipei locale, stea
ua Roșie, așteaptă cu nerăbdare 
șl speranță o victorie a favori- 
țilar lor asupra echipei vest- 
germane Borussia Monchenglad- 
bach, care să le confere, totoda
tă, înaintea partidei retur de la 
23 mai, o serioasă opțiune asu
pra Cupei.

Cele două cluburi care deschid 
serialul fotbalistic continental al 
lunii mai alcătuiesc un cuplu 1- 
nedit nu numai în Cupa U.E.F.A., 
a cărei finală o dispută, ci și 
pentru fazele finale ale compe
tițiilor europene intercluburl, în 
general. Pentru că, în timp ce 
echipa vest-germană va fi pre
zentă acum pentru a patra oară 
intr-un ultim act al unor ase
menea confruntări (a dobîndit 
Cupa U.E.F.A. în 1973 și 1975 și 
a pierdut anul trecut finala 
C.C.E, cu F.C. Liverpool), clubul 
iugoslav, deși avind un bineme
ritat prestigiu în soccerul bătrî- 
nulul continent, n-a ajuns pînă 
la actuala ediție într-o aseme
nea postură onorantă.

Performanța echipei Steaua 
Roșie se acreditează, în primul

pice ce se vor desfășura intr-o 
țară socialistă. La Moscova se 
prevede un record de participa
re intrucit, cu noile candidaturi, 
numărul țărilor membre ale 
C.I.O. se apropie de 150. Co
misia executivă a primit man
datul să recunoască un număr 
de noi comitete olimpice, prin
tre care cele din Vietnam, 
Laos, Angola. Mozambic. De a- 
semenea, a fost recunoscută ca 
olimpică Federația internațio
nală de popice și au fost ad
mise în programul Jocurilor 
noi probe de tir (cele cu arme 
cu aer comprimat pentru băr
bați, precum și trei probe pen
tru femei) ; s-a dezbătut planul 
ajutorării
din țările în curs de dezvoltare 
pe calea „Solidarității olimpi
ce" ; s-a discutat stadiul pre
gătirii Congresului olimpic din 
1981.

— Cum vedeți viitorul Jocu
rilor Olimpice ?

— Optimist. Dacă pentru 1980 
și 1984 candidații la găzduirea 
jocurilor păreau intimidați de 
concurenta pe care o reprezen
tau principalele candidate (Mos
cova și Los Angeles) — pentru 
1988, avem, pînă acum, înre
gistrate patru candidaturi ! 
Londra, Bruxelles. Nagoya si 
Sydney, ceea ce nu poate decît 
să ne sporească optimismul.

Victor BĂNCIULESCU

mișcărilor sportive

jo- 
Șl 

trei 
să 

,lu- 
debutul făcîndu-1 Cupa 

De fapt, cele trei cupe 
finale,

libero, șl 
extremei 

Allan Si- 
2 goluri, 

să-șl în-

... pe post de 
verva deosebită a 

,,de buzunar", danezul 
monsen, care a înscris 
demonstrînd că vrea 
cheie la apogeu contractul (la 
sfîrșitul sezonului va pleca la 
C.F. Barcelona, pentru un tan
dem cu austriacul Krankl). E- 
chipa lui Udo Lattek a ajuns 
acum la un joc de extremă ri
goare in defensivă și la 
zătoare atacuri purtate 
viteză prin doi atacant! 
Simonsen și Del’haye, 
din linia de mijloc de 
Lienen și BrunSs. cu care speră 
să reediteze succesul obținut 
anul trecut în fața aceluiași ad
versar, in C.C.E.

Paul SLĂVESCU

convoacă și 
reuniunile periodice 

(Comitetele naționale 
și F.S.I. (Federațiile 
internaționale). înde- 

rolul de for suprem 
la Jocurile Olimpice.
probleme au stat în 

centrul dezbaterilor la sesiunea 
C.Î.O. de la Montevideo ?

— Printre multele puncte de 
pe ordinea de zi, în prim plan, 
ca importanță pentru evoluția 
viitoare a mișcării olimpice, 
trebuie să situăm recunoașterea 
Comitetului olimpic al R.P. Chi
neze. E drept, în condiții încă 
necorespunzătoare, dar pozitiv 
rămîne faptul că tratativele Co
misiei executive a C.I.O. cu 
reprezentanții R.P. Chineze vor 
continua și se poate spera că 
pînă anul viitor R.P. Chineză 
va ocupa locul ce i se cuvine 
de drept in mișcarea olimpică 
și va lua parte la Jocurile 
Olimpice în legătură cu aces
tea. trebuie să vă spun că 
raportul Comitetului de organi
zare a celei de a 22-a Olimpia
de de la Moscova (1980) a pro
dus o puternică și bună im
presie prin relatarea amplelor 
lucrări de pregătire și meticu
lozitatea cu care organizatorii 
au abordat toate detaliile în 
vederea asigurării unui succes 
deplin al primelor Jocuri Olim-

surprin- 
in mare 
avansați, 
susținuți 

Kulik,
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concursului Internațional de la 
Los Angeles (California), finlan
dezul Relja Stahlberg a cîștigat 
proba de aruncarea greutății, cu 
rezultatul de 21,21 m, iar irlan
dezul Eamonn Coghlan . a termi
nat învingător în cursa de o 
milă, cu 3:56,91. Alte rezultate: 
triplusalt: Banks — 17,24 m
(vint favorabil); Înălțime: Jacobs
— 2,13 m; lungime: King — 8
m; disc: Tuokko (Finlanda) — 
67,16 m; feminin: 1 milă: Frân
ele Larrleu — 4:29,3; 400 m: E- 
velyn Ashford — 52,21; 100 m
garduri: Debbie Laplante — 13,15.

FOTBAL • Meciurile disputa
te în etapa a 34-a a campiona
tului francez s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Bordeaux
— Monaco 0—2, Angers — Lille 
1—1, Sochaux — Nimes 2—2, Bas-

tla — Reims 3—2, Marsilia — 
Strasbourg 1—0, valmclennes — 
Nantes 1—1, Nancy — Laval 2—3, 
St. Germain Paris — Lyon 2—1, 
St. Etienne — Metz 1—0, Nisa — 
F.C. Paris 5—0. Clasament: 1. 
Strasbourg — 49 p; 2. St. Etien
ne — 48 p, 3. Nantes — 47 p. 
a In meci contînd pentru pri
mul tur al

ÎNVINGĂ io are in rdo.
Astăzi se va, da startul tn eea 

de a 32-a ediție a......................
competiții cicliste .1 
care în acest an se 
pe traseul Praga — 
Berlin în 14 etape 
proape 2 009 km.

La actuala ediție „____ _
lergători din Algeria, Anglia. Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cu
ba. Danemarca, Elveția. Finlan
da, Franța, R. D. Germană. Iugo
slavia, Italia. Polonia, Portugalia, 
România (Teodor Vasile, Mircea 
Romașcanu, Coslel Cirje, Ion Co- 
jocaru, Valentin Ilie și Teodor 
Drăgan), Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S. Formațiile României. 
Poloniei și Bulgariei participă la 
Întrecere pentru a 32-a oară.

■i - ' iw .............
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i tradiționalei 
Cursa Păcii**, 
va desfășura 

- Varșovia — 
insumînd a-
participă a-

mux tur aj „Cupei Africii' 
chlpa statului Leshoto 
pe teren propriu, cu 
mația Mauritanlel.

VOLEI • La Atena a

. e- 
a învins 

4—1. for-

VOLEI • La Atena a luat sfîr- 
șit turneul de calificare pentru 

masculin de volei. Clasate 
primele două locuri, salec- 

■ Cehoslovaciei și Gre- 
obținut calificarea pen- 
tinală a competiției. Re
din ultima zi: Cehoslo- 
Grecia 3—0. R.F. Ger-

c.E. 
pe 
ționatcle 
ciei au 
tru faza 
zultatele 
vacia — 
mania — Anglia S—0.

Turneul internațional de spadă 
desfășurat la Greifswald iR.D.G.) 
s-a încheiat cu victoria echipei 
României care, în finală, a în
trecut prima reprezentativă a ță
rii gazdă cu 9—3. Pe locul 3 s-a 
clasat formația Suediei, urmată 
de cea a Cubei. Concursul indi
vidual, care a reunit 57 de scri- 
meri din 5 țări, a revenit fostu
lui campion • mondial, suedezul 
Rolf Edling (4 v). urmat in fi
nală de I. Popa (România) 3 v, 
Fischer (R.D.G.) 3 v. Wago (Su
edia) 2 v. Hdgstrom (Suedia) 2 v, 
M. Popa (România) 1 v. Ambii 
spadasini români s-au calificat 
direct in finală, tînărul M. Popa 
învingîndu-1 pe Edling cu 10—3.


