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Campionatele individuale de greco-romane

TINERII ASALTEAZĂ POzifilLE ^FRUNTAȘE
• Șt. Negrișan l-a invins pe I. Păun • I. Draica a ieșit din cursa 
pentru titlu I • Astăzi, incepind de la ora 10, In sala Complexului

23 August, întrecerile finale pentru desemnarea campionilor
Dacă în ziiia inaugurală a 

campionatelor naționale de lup
te greco-romane, disputate la 
sala de atletism de la comple
xul „23 - August" din Capitală, 
ne-au impresionat plăcut dina
mismul primelor partide, evolu
ția de un nivel ridicat a frun
tașilor acestei discipline, pre
cum și ambiția multor tineri

Pregătirile sportivilor olimpici — 

cel mai important subiect fle actualitate 

MUNCA SISTEMATICĂ ÎN PERSPECTIVĂ 
DESCHIDE SI CANOTAJULUI CALEA 

SPRE VICTORII
• După „Regata Pancearevo"

Pe lacurile navigabile și 
pe canalele artificiale ale lu
mii se înmulțesc tot mai 
mult regatele internaționale 
de canotaj, acum cind cele 
mai puternice echipaje cu 
rame și vîsle au intrat în 
perioada cea mai importantă 
a pregătirilor pentru Olim
piada din 1980. Ambarcațiu
nile românești sînt desigur 
si ele prezente la cele mal 
Importante dintre aceste con
cursuri care reprezintă ade
vărate teste preolimpice, 
chemate să dea măsura sta
diului de pregătire, să indi
ce cele mai bune soluții de 
alcătuire a formațiilor și să 
reveleze perspectiva în ra
port cu valoarea de moment 
a adversarilor.

Iată, exemplul cel mai 
recent al celor două zile de 
întreceri de la Pancearevo 
unde — dincolo chiar de li- 
îttț tradițională a frumoase
lor reușite — echipajele fe
minine ale României obțin 
un total de 7 victorii, depă
șind puternice vîslașe si ra- 
mere din Bulgaria, R.S.F.S. 
Rusă, Cehoslovacia. Franța, 
Cuba si din alte țări. Sem
nificativ este faptul că în 
două zile de concurs, deci în 
probe succesive, echipajele 
noastre de dublu vîsle șl 
4+1 vîsle au reușit victorii 
reînnoite, confirmîndu-șl va
loarea și eliminînd orice du
biu asupra valorii lor actua
le. Mai mult însă decît a- 
ceste izbînzi, sumar trecute 
în revistă, important ni se 
pare faptul că în concuren- 

talentați din diferite centre 
ale țării, ieri desfășurarea tu
rurilor 3 și 4 ne-a prilejuit, in 
plus, constatarea unui echilibru 
de forțe la cele mai multe ca
tegorii. Este motivul pentru 
care in cronica celei de-a doua 
zi a competiției ne vom referi, 
in primul rind, la sportivii mai 
puțin consaerați, care, prin bu

nele lor evoluții, au 
infirmat, in mai 
multe cazuri „cal
culele hîrtiei", pro- 
ducînd chiar si 
unele surprize, cu 
posibile implicații 
neașteptate în cla
samentele finale la 
citeva categorii.

Dintre aceste e- 
xemple ne oprim 
doar la cele mai 
semnificative. Tină- 
rul dinamovist L 
Tecucean» (62 kg) 
a reușit o surprin
zătoare victorie in 
fata mai experi
mentatului său ad-

Mihai Boțită (CU 
fafa) ia disputa cu 
dinamoristul Ni
colae Zamfir, pe 
care l-a învins la 

puncte
Foto: V. BAGEAC

tă directă cu partenere din
tre cele mai redutabile, ca
notoarele noastre in cep să 
culeagă nu numai roadele 
îndelungatelor ore de antre
nament din timpul iernii și 
al primăverii, ci și roadele 
unel SISTEMATICE MUNCI 
DE PERSPECTIVA, a cărei 
strategie a fost minuțios 
gîndită de către specialiștii 
canotajului românesc. Ne a- 
mintim, cu acest prilej, per
severenta și vasta campanie 
de depistare, triere și iniție
re a tinerelor talente de pe 
toate meleagurile tării, de 
munca intensă depusă, prac
tic, cu o masă de începătoa
re pentru a releva numai pe 
cele cu adevărat dotate și a 
le îndruma spre sportul de 
performantă, de stăruitoare
le antrenamente, cu dure 
eforturi de perfecționare, cu 
dăruire și ambiție, de curajul 
antrenorilor în promovarea 
elementelor independent de 
vîrstă, de judicioasa selecție 
în alcătuirea „bărcilor".

Considerăm că numai în 
acest fel. pe temeiul unei 
intense munci zilnice, cu 
strădanii canalizate pe nn 
făgaș unic si bazate pe un 
program bine gîndit, se poa
te atinge obiectivul propus, 
acela de a reprezenta cu 
demnitate sportul românesc 
în arena olimpică. Firește că 
asemenea experiență acumu
lată poate fl de folos și altor 
ramuri sportive, dar mai 
ales canotajului masculin, 
care tine destul de greu pa
sul cu cel feminin ! 

versar, G. Dumitriu (Steaua). 
Se părea că acest rezultat i-a 
înlesnit drumul spre titlu pi- 
teșteanului L Dulică. Dar, în 
turul 4 a fost programată în- 
tilnirea dintre L Dulică și G. 
Dumitriu, care a furnizat o nouă 
surpriză ! Cu un tur de cap, 
executat cu precizie in primul 
minut de G. Dumitriu, acesta 
l-a făcut tuș pe piteștean, cre- 
ind astfel noi incertitudini. La 
cat 90 kg, medaliatul mai mul
tor mari competiții internațio
nale P. Dicn n-a putut depă
și tenacitatea juniorului suce
vean L Matei, disputa închein- 
du-se cu o decizie de dublă 
descalificare, care l-a împovă
rat pe Dicu cu 4 puncte pena
lizare.

Revenind la componenții e- 
chipei naționale, trebuie să 
spunem că. așa cum era de aș
teptat mare* Ier majoritate

Dan GARLEȘTEANU 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

După Campionatele balcanice de volei

9 MECIURI INTERNAȚIONALE, 9 VICTORII
Echipa națională masculină de 

volei a României ne-a oferit sa
tisfacția unui bilanț pozitiv și 
după cea de' a doua competiție 
a sezonului 1979. Campionatul 
balcanic. găzduit. săptămîna 
trecută, de sala Floreasca din 
Capitală. Voleibaliștii noștri — 
pregătiți acum de antrenorul 
emerit Nicolae Solir. împreună 

Echipa Românlet, campioană balcanica (de la stingă la dreapta, 
sus) : antrenorul secund FL Balaiș, Mircea Tu to van, Nicolae Pop, 
GUnter Enescu, Laurențiu Dumănoiu, Dan Girieanu, Cornel Chifu, 
Marian Păușescu și antrenorul principal Nicolae Sotir ; jos .- Corneliu 
Oros (căpitanul echipei), Ion Hinda, Constantin Sterea. Sorin Maca
vei și Aurelian Ion Foto : Ion MIHĂICA

cu Florin Balais si Stelian Tu
dor — au susținut in această 
primăvară 9 partide internațio
nale, pe care le-au ciștigat cu 
un setaveraj general foarte 
bun 27:3, ceea ce le-a adus în 
vitrina cu trofee „Cupa Volan" 
și cupa de cristal atribuită ciști- 
gătorilor Balcaniadei. Prin ur
mare, un început promițător, 
dacă ținem seama că ei s-au 
confruntat cu jumătate dintre 
formațiile calificate pentru faza 
finală a campionatului euro
pean (Franța, 5—13 octombrie), 
unele dintre acestea — Bulga
ria, Iugoslavia, Ungaria, Franța 
— aspirante la un loc intre par
ticipantele la Olimpiada de la 
Moscova.

La capătul celor două compe
tiții de care aminteam, putem 
afirma că, dincolo de rezultatele 
bune înregistrate, actualul lot 
reprezentativ manifestă mai 
multă stabilitate si încredere în 
forțele proprii decît altă dată, 
mai multă dorință de a-si valo
rifica potențialul dc joc. Pe de 
altă parte, se observă că Iotul 
este mai legat suf1ete«le; că 
noul colectiv de tehnicieni,

CAMPIONATUL S-A ÎNCHEIAT, 
DAR HANDBALUL FEMININ TREBUIE 
SĂ IA STARTUL SPRE CALITATE!

Știința Bacău, campioană a României de la stingă la dreapta, sus : 
A'.ex. MengonL antrenor secund, Daniela Lazer, Doina Popescu, Rlța 
Florea, Ecatertna Marian, Elena Văcaru, Laura Lupșor, Maria Flo
re*. Victoria Amarandei, dr. Teofll Bora, medicul echipei. Eugen 
B«t*. antrenor principal ; jos : Viorica Vieru, Lenuța Nuțu, Doina 
Copocz, Maria Torok, Rodlca Mocanu. Ioana Bellgan, Lidla Păun 

Foto : Eugen BATRINU

CLASAMENTELE FINALE ALE DIVIZIEI A

Feminin Masculin
1. ȘT1IMȚA BC. 11 12 5 1 254-207 29

2. Constr. B.M. ț8 11 1 4 255-219 23
3. Hidrotehnica 11 10 2 4 277-278 22
4. Rulmentul Bv. 18 9 4 5 252-231 22
5. Confecția 18 1 3 7 256-255 19
4. Uni». Ținu 18 7 3 8 237-224 17
7. Progresul 18 4 3 • 203-211 15
a. Mureșul Tg.M. 18 4 2 10 264-272 14
o. Rapid 18 4 0 12 236-273 12
ii Uni*. Buc. 11 3 1 14 232-296 7

p unct final și în campiona- 
tul feminin de handbal, cu 

o victorie în premieră: Știința 
Bacău. Chiar dacă centrul de 
greutate al handbalului nostru 
nu s-a mutat incă pe meleaguri 
moldovene, înțelegind prin a- 
ceasta că nici numărul echipe
lor și nici cel al jucătoarelor

• Bilanțul echipei masculine 
deși n-a operai modificări esen
țiale fată de anul trecut, a reu
șit să instaureze un climat pro
pice muncii, climat care sperăm 
să se afle și de acum încolo la 
temelia pregătirii.

Sextetul de bază se bizuie pe 
Corneliu Oros. Laurentiu Du- 

măqoiu. Mircea Tutovan. Nico
lae Pop. Dan Girleanu și 
Gunther Enescu. Deci deosebi
rea față de „mondialele" de 
anul trecut ar consta numai în 
definirea, de la început, a unui 
„șase", constituit în funcție de

TREI VICTORII ALE CANOIȘTILOR 
ROMANI LA „REGATA MOSCOVA"

Sportivii români s-au numă
rat printre protagoniștii regatei 
internaționale de caiac-canoe 
„Memorialul Iulia Riabcinskaia" 
desfășurată la Moscova. Intr-un 
concurs considerat între cele 
mal puternice ale sezonului, ’a 
care au fost prezenti aproape 
toti fruntașii caiacului și canoei 
de pe continent, reprezentanții 
noștri au obținut trei victorii, 
trei locuri II și cinci locuri III 
(în programul regatei au figu
rat întreceri la cele 11 probe 
olimpice).

Ceie trei victorii românești au

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vt\\\\VI

1. STEAUA 18 14 1 3 371-279 29
2. „Poli- Tini. 18 13 2 3 344-306 28
3. Dinamo 18 11 1 4 345-281 23
4. H.C. Minaur 18 11 0 7 385-340 22
5. Știința Bc. 18 10 0 8 351-342 28
4. Gloria Arad 18 7 3 8 303-331 17
7. „U- Cj.-Nap. 18 7 2 9 320-338 18
8. C.S.M. Bon. 18 7 0 11 353-384 18
9. Unnr. Craiova 18 4 1 13 308-384 9

18. Univ. Buc. 18 1 0 17 300-395 8

oferite naționalei nu sînt pre
ponderente, semnificația acestei 
victorii este majoră. Bacăul, 
alături de Baia Mare și Con
stanța reprezintă „noul val", 
centre puternice unde se poate

(Continuare în pag 2-3)

a României In noul sezon
valoarea jucătorilor, eliminîn- 
du-se astfel incertitudinile care 
au grevat asupra comportării 
echipei în sezonul precedent. 
Totuși, au mai fost efectuate 
promovări in lotul de 12. volei
baliștii Constantin Sterea, Ion 
Hinda. Marian Păușescu și Au
relian Ion (fiind menținuți Cor
eei Chifu și Sorin Macavei), cu- 
noseîndu-și acum bine locul șl 
rolul in echipă, atunci cind sînt 
introduși.

Referindu-ne la ultima compe
tiție, Campionatul balcanic, a- 
ceasta a scos în evidență pro
gresele notabile făcute de toate 
echipele oaspete, dintre care 
trei (Iugoslavia, Bulgaria. Gre
cia) sînt viitoare participante la 
C.E. In acest context, victoria 
reprezentativei României este 
suficient argumentată, dacă a- 
vem in vedere detașarea sa evi
dentă. Se cuvine, mai întîi. să 
subliniem aportul valoros al 
coordonatorului Corneliu Oros, 
care asigură sextetului o efi
ciență ridicată în acțiunile o- 
fensive și care dă trăgătorilor 
încredere în posibilitățile lor.
Considerăm. însă, că Oros ar 
trebui să uzeze de mai multe 
procedee tactice pentru a-și pu
ne colegii in situații șl mai fa
vorabile de finalizare. De ase
menea. credem că tehnicienii
echipei trebuie să aibă în ve-

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

fost obținuie, toate, în probele 
de canoe : Lipat Varabiev CI — 
500 m (2:12,1), Ivan patzaichin 
C 1 — 1 000 m (4:34,8) și perechea 
fraților Gheorghc și Toma Simio- 
nov la C 2 — 1 000 m (3:56,1). 
Cuplurile Ivan Patzaachin — Pe
tre Capusta (C 2 — 500 m șt 
1 NO m) și Agafia Orlov — Nas- 
tasia Nichltov (K 2 — 500 m F) 
au ocupat locul H, iar Maria 
ștefain (K 1 500 m F), Ion Blrlă- 
deanu (K 1 — 1 000 m), Lipat
Varabiev (C 1 — 1 ON m), Anghel 
Coman — Marian Dineu (K 2 — 
1 000 m) șl echipajul de caiac * 
(Vasile Diba-Mihai Zafiu-Peta» 
Dimofte-Alexandru Giura) aiu În
cheiat finalele pe locui IIL



Concursul d
CU IOT UITD raOSCUIT

LA JUNIORII MARI, CEI MAI BUNI ÎN CAMPIONATUL DT POLO
JUNIORII MICI!

primăvară al atlețuor

AU FOST...

De la 3 la 10 iunie

SĂPTĂMÎNĂ OLIMPICĂ"

Speranțele atletismului nostru 
au în față, în acest sezon ae 
concursuri, numeroase competiții 
importante, de mare răspundere, 
între care, pe un loc fruntaș, se 
află Jocurile Balcanice de juniori 
de la Jambol, Bulgaria’ (28—29 
iulie). Concursul internațional 
„Prietenia4- la Praga (3—5 august) 
și mai ales campionatele europe
ne pentru juniori de la Bydgoszcz, 
Polonia (17—19 august). Pentru a 
evolua la aceste concursuri pe 
măsura așteptărilor atleții noș
tri fruntași au efectuat o pregăti
re minuțioasă. Concursul repu
blican de primăvară al juniorilor 
I, desfășurat în Capitală, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, a arătat, 
în linii mari, ce-a fost bun și ce 
mai trebuie făcut în pregătirea 
speranțelor noastre. Peste două 
săptămîni însă, în urma campio
natelor republicane școlare de la 
Pitești, va fi definitivat lotul re
publican al juniorilor din care va 
fi stabilită apoi echipa pentru 
Balcaniadă, urmînd ca în func
ție de comportarea de la Jambol 
să fie alcătuită 
ților la cea de 
„europenelor*.

în perspectiva 
fante competiții

lista particiDan- 
a V-a ediție a

acestor impor- 
să vedem de pe 

acum, atit cît se poate vedea, 
care sînt atleții pe care s-ar pu
tea conta și de la care, evident, 
în săptămînile ce urmează se 
așteaptă un spor de calitate a 
performanțelor. Dintre băieți, o 
bună impresie a lăsat, de pildă, 
cîmpulungeanul Aurelian Tarbă, 
un hurdler talentat care a parcurs 
110 mg în 14.5 și 400 mg — dar 
cu destule deficiențe tehnice — 
în 53.8. Alți colegi de-ai Iul s-au 
impus la săriturile lungi. Paul 
Stanciu și Mihai Ene (așteptam 
însă mei mnit de la Gh. Cojoca
rii — cîștigătorul. la lungime, de 
anul trecut, de la „Prietenia").

DIP) campionatele
DALCAMEE Dt VOLEI

(Urmare din pag. 1)

dere un schimb pentru coordo
natorul titular, care să poată 
prelua, atunci cînd este nevoie, 
sarcinile acestuia la un nivel cit 
mai apropiat.

Au impresionat, prin forța 
loviturilor îndeosebi, trăgătorii 
noștri principali Laurenjiu Du- 
mănoiu și Mircea Tutovan, dar 
faptul cel mai semnificativ ni 
s-a părut ridicarea „secunzilor" 
Nicolae Pop și Dan Gîrleanu la 
o cotă de eficacitate în toate 
compartimentele, cotă care dă 
echilibru și siguranță, mai ales 
că „diagonala" lui Oros. stînga- 
ciul Gunther Enescu, se înca
drează perfect în sistemul tactic 
al echipei. Referitor la trăgă
tori. ne-am dat seama pe par
cursul 
leș în 
că ei 
zarea .......... ......
să dea mai multă eficacitate 
finalizării, in condițiile în care 
adversarul prezintă un blocaj 
inalt. mobil și agresiv.

Cît privește celelalte formații, 
diferențele de ordin tactic sînt 
neesentiaie, ierarhizarea fiind 
mai mult rezultatul nivelului 
de pregătire tehnic, fizic și al 
selecției. Iugoslavia ne-a lăsat 
cea mai frumoasă impresie, da
torită prezentei unor jucători 
tineri, cu certe calități, buni 
atleți. beneficiind și de aportul 
unui ridicător (Bogojevski) de 
clasă internațională. Deși vigu
roasă, echipa Bulgariei a re
simțit absența lui Zlatanov și 
Anghelov. în timp ce reprezen
tativele Greciei ~
s-au părut angajate ferm 
drumul 
echipelor 
nent.

Etapa __  _ _____  _
echipa noastră reprezentativă a 
fost rodnică, vădind preocupa
rea tehnicienilor și sportivilor 
pentru ridicarea calitativă a 
pregătirii, care trebuie conti
nuată cu si mai mare angaja
ment. tinind seama de impor
tantele obiective ale acestui an, 
dintre care cel mai de seamă 
este obținerea calificării la 
Jocurile Olimpice.

Plăcută evoluția sprinterului 
ieșean Ion Sandu (10,7 la 100 m 
și 21.5 la 200 m) și de-a dreptul 
impresionant finișul, de două ori 
victorios, al lui Laszlo Darvas 
(încă un talent descoperit și pre
gătit la această adecvată școală 
de campioni de la Tg. Secuiesc !) 
care a dominat categoric — în 
maniera lui Peter Snell, cam
pionul olimpic de la Tokio — 
probele de semifond. Concetă
țeanul său Gyorgy Marko s-a 
detașat la 5000 m. iar ieșeanul 
Iulian Păduraru in cursa de ob
stacole.

Dintre 
au avut 1 
L.C.E.A. I 
și 2:08,8 
de liceu, ____ _ _
400 mg. Maria Vlăsceanu 14,2 la 
100 mg și mai ales Tatiana Mi- 
halcea, cu o statură remarcabilă. 
15,08 m la greutate și 47,46 m la 
disc, arădeanca Eugenia Nicola 
4:26.6 la 1500 m ș.a.

„Vedetele" concursului au fost 
însă. în mod categoric, juniorii 
de cat. a n-a ale căror perfor
manțe. pe un plan general’ ni se 
par deosebite. Singurii 
mani ai competiției au 
dealtfel, doi juniori n. 
ieți remarcabili au fost 
în înălțime bucureșteni 
Popescu (născut 1962) 2, 
nou record național Ia_______
categorie de vîrstă. Sorin Matei 
(n. 1963) și C-tin Militaru (n.
1963) ambii cu 2,05 m, gălățeanul 
Marin Nenciu (n. 1962) 14.90 m Ia 
triplu — record, iar dintre fete s-au 
imnus Drin comportare craioven- 
cele Nicoleta Lia (n. 1963) 24,3 la 
200 m și Virginia Zamfira (n. 
1963) 56.5 la 400 m. brașovencele 
Olga West (n. 1963) 4:28,0 la
1500 m. Irîna Smircinschi (n. 1964) 
2:12,1 Ia 800 m. bucureșteanca 
Gabriela Bălăceanu (n. 1963L
46,14 m la disc și focșăneanca 
Gabriela Coteț (n. 1964) 5.89 m la 
lungime (pe o oloaie torențială).

Din păcate lista evidențiaților 
— pe care mai pot fi trecute 
încă citeva nume de atleți cu re
zultate meritorii — este prea 
mică in raoort cu cea pe care 
ar putea fi înscrise performan
țele mediocre sau chiar foarte 
slabe ale acestui concurs, ceea 
ce demonstrează, fără tăgadă, că 
în secțiile de atletism din cluburi 
și asociații și mai ales în școli 
nu se muncește la nivelul pre
tențiilor performanței din 1979 si 
în perspectiva anilor următori, 
faot care are și va avea, ca pri
mă consecință. în 
dezvoltare inegală, 
atletismului nostru 
niorilor Și aceasta, 
tulul, că de talente nu duce lip
să atletismul nostru, ci de o 
muncă susținută, continuă, per
severentă, de cea mai bună ca-

fete prestații mai bune 
Mitica J ung hiat u, de la 
Cimpulung (56.1 la 400 m 
la 800 m), colegele sale 

Carmen Giscă 61.3 la

record- 
$1 fost, 
La bâ- 
săritorii 

Eugen 
13 m — 

această

continuare, o 
chiar slabă a 
la nivelul se
in ciuda fap-

litate !...
Romeo V1LARA

Balcaniadei — și mai a- 
meciul cu Iugoslavia — 

au încă nevoie de utili- 
unor soluții tactice care

și Turciei ni 
pe 

promovării în rindul 
valoroase de pe conti-

pe care a încheiat-o

ANUNȚ
Absolvenții I.C.F. (I.E.F.S.), 

promoția 1959, organizează, cu 
prilejul aniversara a 20 de ani 
de la terminarea institutului, 
o Întâlnire - ■ ■ - --
iunie a.c„ 
mările se 
Alexandru 
Pravaț 2. 
sectorul 7, 
45.21.84).

colegială vineri 22 
la ora 10. 
primesc pe

Mumeșan, 
bloc Z 6,
București

Canfir- 
adresa 
Aleea 

ap. 11, 
(telefon

Cel mai agitat campionat na
tional ce poio ain ultimii 10 ani 
intră in faza sa finală. Primele 
patru clasate din seria I, in or
dine Dinamo, Voința Cluj-Napo
ca, Rapid și Crișul Oradea, se 
vor întrece in continuare intr-un 
turneu, cu două manșe (prima, 
de miercuri pină vineri, la ba
zinul Dinamo din Capitală, iar a 
doua. între 4 și 6 iunie, la Cluj- 
Napoca), la capătul căruia vocn 
cunoaște pe noua campioană a 
țării.

Spre deosebire de anii trecuti, 
cînd lupta pentru titlu angrena 
doar pe cele două rivale bucu- 
reștene, iar poloiștii Voinței își 
mai asumau din cînd in cînd 
rolul de arbitru, de această dată, 
lucrurile sînt mult mai compli
cate. Datorită excelenței compor
tări din primele trei tururi, Di
namo reușise să evadeze din 
pluton și să-și asigure un avans 
confortabil în fața adversarelor 
sale, avantaj care părea s-o scu
tească de griji acum, în final. A 
fost suficient însă ca echipa 
condusă de Iuliu Capșa să capo
teze de două ori la rînd — 3—1 
cu Crișul și 4—5 cu Rapid — 
pentru ca disputa pentru întîi- 
etate să capete din nou interes.

Fără îndoială, echipa din Ște
fan cel Mare păstrează și acum 
șanse de a rămîne în posesia 
titlului. Cu condiția însă ca echi
pa dinamoviștilor să redevină a- 
cel team ambițios pe care-1 a- 
plaudam în urmă cu două luni. 
Altfel, s-ar putea ca, după o 
foarte lungă perioadă, tricouri
le și medaliile de campioni să 
nu mai rămînă in Capitală și să 
poposească — pentru prima oară 
în istoria polo-ului românesc — 
în orașul de pe Someș. Voința, 
echipă cu evidente calități, este 
bine înarmată la această oră. 
are avantajul de a juca partea a 
doua a turneului final în pro
pria piscină și pîndește acum ori
ce nou accident al dinamoviști
lor. pentru a ajunge cu un piept 
mai repede la linia de sosire... 
Interesantă se anunță șl disputa 
dintre Ranid și Crișul pentru cel 
de al treilea loc pe podium, mai 
ales că în cele patru partide di
recte jucate pină acum, orăde- 
nii au acumulat șase puncte !

Iată clasamentul celor patru 
echine (numai cu rezultatele din 
meciurile directe) înaintea 
neului care încene miercuri 
programul

1. Dinamo
2. Voința
3. Rapid
4. Crișul

locurilor :

tur- 
șl

Trofee pentru tinerii candidați olimpici
In cursul lumi iunie, lumea olimpică sărbătorește 85 de p 

ani de la renașterea Jocurilor Olimpice in ipostaza lor mo- 
demă. In ziua de 23 iunie 1894, in marea aulă pariziană de 
la Sorbona, Pierre de Coubertin a lansat ideea care va cu- 
ceri repede lumea sportivă, imbogățind-o nu numai cu o 
amplă întrecere universală cvadrienală, ci și cu un instru- Jî 
ment moral incorporat in idealul olimpic. Ș?

Pentru a onora această zi de căpătii a Jocurilor Olimpice 
moderne, în mod tradițional, comitetele olimpice naționale Ș? 
organizează în cursul lunii iunie fie o „zi olimpică", fie o 0 
„săptămînă olimpică". Fidel acestei tradiții și potrivit obi- sj 
ceiului stabilit în ultimii ani, Comitetul. Olimpic Român a S; 
hotărit să celebreze „Săptămînă olimpică- in perioada 3—10 Jî 
iunie. gî

Acest răstimp va fi marcat de diverse evenimente spor- -5 
tive naționale și internaționale (atletism, in București, lupte g; 
libere la Iași și caiac-canoe la Snagov), la încheierea cărora 
C.O.R. va oferi trofee tinerilor talentați, care s-au remarcat 
prin performanțe și care manifestă perspectiva de a fi în- gî 
cluși în loturile românești participante Ia Jocurile Olimpice § 
din 1980. gI

CAMPIONATELE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

Luptă
Pavel

ION
A

IN
Al

12
12
12
12

7
5
3
3

2
3
5
2

3
4
4
7

90—66
92—85
65—70
71—97

la ora 17 : Crișul—fie_ ____._______,_
DLnamo — Rapid ; de

. Z2____ Crișul
Voința ; vineri, de

Miercuri.
Voinița și
la ora 17 : Dinamo — Crișul și 
Rapid — Voința ; vineri, de la 
ora 17 : Crișul — Rapid șl Dina
mo — Voința.

Adrian VASILIU

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

asigura baza saltului calitativ 
atit de dorit. Totul este să se 
muncească mult și la parame
trii exigentelor internaționale 
mereu crescinde, să se promo
veze elemente tinere și talenta
te (din grădinile proprii), iar 
cluburile, antrenorii și sportive
le să nu se mulțumească cu 
puțin. Vor intra cele două echi
pe performere ale acestui an
— campioana țării și cîștigătoa- 
rea „Cupei României" — în 
competițiile europene, acolo ur- 
mînd să se vadă, să se testeze 
nivelul real la care s-a ajuns.

Munca antrenorilor principali 
de la Bacău (Eugen Barta), 
Baia Mare (Constantin Popes
cu) și Constanta (Traian Buco- 
vală) — ca să vorbim doar de 
formațiile de pe podium — a 
dat roade. Ea trebuie însă in
tens sprijinită de organele spor
tive locale și de federație pen
tru a ajunge să satisfacă cerin
țele. Vara — pentru handbal — 
nu este o perioadă de vacanță, 
ci de activitate laborioasă. An
trenamente, meciuri și turnee 
amicale, în tară și peste hotare, 
rodarea unor noi elemente ti
nere, omogenizarea formațiilor
— iată numai citeva dintre im
perativele acestui sezon. Pen
tru că. deși nu dorim să dimi
nuăm bucuria premiantelor, este 
necesar să spunem încă o dată 
că nivelul tehnic al campiona
tului și. implicit, al handbalului 
nostru feminin este precar, de
parte de valoarea care să-i dea 
competitivitate pe plan intema-

fortat pe care 
în 1981 trebuie 

consolidarea ba- 
reclădirea părții

na internațională, să introducă 
in loturi și chiar în echipele de 
bază jucătoare tinere apte, fi
zic și psihic, pentru un mare 
volum de muncă.

Privind în partea de jos a 
clasamentului, spre Rapid și 
Universitatea, cele două forma
ții care au pornit pe lungul 
drum al B-ului, constatarea 
este aceeași : nevoia de sprijin. 
Mai ales acum, susținerea ma
terială si morală trebuie să se 
amplifice. Rapid, ca o curiozita
te, a avut — chiar în ultima 
etapă — o șansă nebănuită de 
a supraviețui : Universitatea a 
învins pe Mureșul, la Tg. Mu
reș ! Posibilitate ratată, însă, cu 
mîini proprii : Rapid n-a reușit 
să cîștige la Brașov... Urmea
ză să constatăm, de-a lungul 
unui an. cine și cît va susține 
aceste două echipe, obligate 
să-și primenească efectivele, să 
se refortifice într-o competiție 
ce-și desfășoară meciurile- pe 
partea umbrită 
unde federația 
forțele necesare 
trol continuu.

Așadar, campionatul s-a în
cheiat. dar munca de pregătire 
trebuie să continue. H. N.

a... lunii, acolo 
nu dispune de 
pentru un con-

tional. Răgazul 
l-a luat pină 
folosit pentru 
zei și pentru 
superioare.

Pentru realizarea acestui de
ziderat, atit formațiile pe care 
le-am amintit cît și cele de pe 
locurile următoare (Rulmentul, 
Confecția. U. Timișoara, Pro
gresul și Mureșul) au datoria să 
renunțe la elementele care nu 
se mai pot încadra în rigorile 
antrenamentului modern, ale 
jocului promovat astăzi în are-

și-au continuat cu succes dru
mul spre titlu, impunîndu-și 
superioritatea in fața adversa
rilor intilniți, uneori chiar in 
intilnirile cu principalii preten- 
denți la primul loc. De pildă, 
noul component al formației 
reprezentative, V. Andrei (100 
kg) a tranșat net în favoarea 
sa disputa cu I. Savin, pe care 
l-a învins prin descalificare, 
după ce îl condusese la puncte 
(6—0). C. Alexandru (48 kg) a 
mai obținut două victorii înain
te de limită, una prin tuș în 
fața lui N. Marinescu (Slatina) 
și cealaltă prin descalificarea 
adversarului (M. Ștefan — 
Cimpulung). M. Boțită (57 kg), 
în revenire de formă, l-a în
vins prin tuș pe C. Arapu 
(Steaua) și l-a depășit la 
puncte pe un alt sportiv frun
taș al categoriei, N. Zamfir 
(Dinamo). I. Păun (68 kg) a cîș- 
tigat prin descalificarea clujea
nului I. Orban și apoi a obți
nut un succes asemănător in 
dauna lui I. Alexandru (Pro
gresul). Și Gh. Ciobotaru (74 
kg) a ajuns în turul 5 fără 
puncte de penalizare, ca dealt
fel și greul R. Codrcanu, care 
și-a continuat seria „tușurilor" 
rapide, e drept, în fața unor 
adversari inferiori ca valoare 
adversari inferiori ea valoare și 
experiență. în schimb. N. Gingă 
(52 kg), puțin neatent la Înce
putul meciului cu M. Tofan 
(Steaua), a dat unele emoții 
suporterilor, fiind condus cu 
0—4 ! Dar, imediat după aceea, 
concentrîndu-se mai mult, Gin
gă a trecut la ofensivă și cu

un tur de cap 
fixat adversarul 
nînd tușul.

Așa cum am 
echilibrul de forțe dintre con- 
curenții 
podium 
uniunea 
prezenți 
atletism 
fost martorii unor întreceri ex
trem de indîrjite, unele dintre 
ele încheiate cu rezultate sur
priză. Cea mai mare este în- 
frîngerea multiplului medaliat 
Ion Păun (68 kg), in fața tină- 
rului constănțean (elev al lui 
C. Ofițerescu) Ștefan Negrișan. 
Cu o pregătire fizică superioa
ră, Negrișan și-a dominat clar 
adversarul în ultima repriză, 
realizînd puncte tehnice și vic
toria prin descalificare. Cu un 
deznodămint surprinzător s-a 
încheiat și partida dintre cam
pionul european și mondial 
Ion Draica și Ion Enache (82 
kg). După aproape 8 minute de 
luptă de uzură, în care nici unul 
dintre concurenți n-a reușit 
nici măcar un punct tehnic, ar
bitrii au decis, corect, o dublă 
descalificare, avantajoasă pen
tru Enache, care avea o situa
ție mai bună pe foaia de con
curs. în schimb. C. Alexandru, 
N. Gingă, M. Boțilă, Gh. Cio
botaru (l-a învins pe principa
lul său adversar Gh. Minea), 
P. Dicu, V. Andrei, R. Codrea- 
nu și V. Dolipschi și-au depă
șit clar partenerii de întrecere, 
rămînind principali favoriți la 
categoriile lor.

Azi, de la ora 
gramale partidele 
șftrșitul cărora ii 
te pe cei zece campioni națio
nali ai ediției 1979.

LA

LECȚII PENTRU
ÎNVĂȚAREA

ȘTRANDUL
BAZINUL

ÎNOTULUI
TINERETULUI

FLOREASCAși
La ,_____

Capitală se organizează și în a- 
cest an cursuri de învățare a 
înotului, atit pentru copii, cit 
și pentru adulti. Vor avea loc 
cicluri de cite 12 zile (două ore 
pe zi, în afara zilelor de du
minică), primul începînd în ziua 
de 4 iunie. Înscrieri, se fac la 
casieria ștrandului, de la data 
de 30 mai, între orele 8—16. 
Relații suplimentare la telefoa
nele 17 39 25 si 17 22 27.

Se primesc, de asemenea, în
scrieri pentru cursurile de ini
țiere de la bazinul Floreasca 
(telefon 79 37 85).

Atit Ștrandul Tineretului, cit 
și bazinul Floreasca sînt puse 
și la dispoziția publicului, pen
tru înotul de agrement.

Ștrandul Tineretului din

LOTO - PRONOSPORT LNFORMEAZA
Lista marilor succese la trage

rile ob-șnulte Pronoexpres se 
completează săptăminal cu alte 
și alte nume de fericiți câștigători. 
Printre cei mal recenți dintre a- 
ceștia se numără Ilie F. Neagoe 
(Ploiești), care Ia tragerea din 16 
mai a obținut la categoria I, pe 
un bilet achitat 25%, un AUTO
TURISM „Dacia 1 300“ ; la ace
eași tragere, Gheorghe Crișan 
(Zămești, Brașov) a realizat un 
câștig de 50.000 lei, în cadrul ca
tegoriei a n-a, pe un bilet achi
tat 100%. Succese notabile s-au 
înregistrat, de asemenea, și la 
tragerea din 23 mai, ale căireâ 
câștiguri simt publicate In această 
rubrică. Tragerea de miine, 30 
mai, oferă noi posibilități de mari 
și numeroase cîștiguri, cu atit mai 
mult cu cft beneficiază și de un 
report substanțial. Nu uitați : a 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru

procurarea biletelor a NUMAI 
CINE JOACĂ POATE CIȘTIGA !

Tragerea excepțională Loto de 
astăzi, 29 mai 1979, are loc la ora 
16,45 in sala clubului Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; panoul cu numerele câș
tigătoare va fi. televizat in cursul 
serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 23 MAI 1979 

Categoria 2 : 1 variantă 100% 
a 50.000 led șl 3 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. 3: 19,75 a 3.925 lei; 
cat. 4 : 79,75 a, 972 lei ; '
176,75 a 439 lei ; cat. 6 : 
a 40 led ; cat. 7: 171,50 a 
cat. 8 : 3.325,50 a 40 lei. 
la categoria 1 : 491.333 lei. ___
la categoria 2 : 4.016 lei. Cîștigul 
in valoare de 50.000 lei de la ca
tegoria 2, realizat pe o variantă 
jucată 100%, a revenit partici
pantului Constantin Rustici din 
Drobeta Tr. Severin.

cat. 5:
6.741,50 

200 lei;
Report 
Report

precis el și-a 
in ..pod‘‘, obți-

mai menționat,

aspiranți la locurile pe 
s-a menținut și in re
de seara. Mai mult, cei 
luni seara la sala de 
de la „23 August" au

10, sint pro- 
finale, la 

vom cunoaș-

TOP 10
După cum am promis cititori

lor, publicăm periodic clasamen
tele la zi ale celor mai buni te- 
nismani români, după turneele 
din țară și prezențele In echipele 
naționale. Calculele — furnizate 
de ing. Mihai Algiu, din Comisia 
centrală de clasificări — sînt În
cheiate după campionatele Inter
nationale de la București.

MASCULIN
1. M. Mîrza 663 p, 2. Tr. Marcu 

644 p, 3. D. Hărădău 606 p, 4. L
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„PRE
Tjmp excelent, asistență nume

roasă și afluență de recorduri, 
iată ce a caracterizat reuniunea 
desfășurată duminică dimineața 
pe hipodromul din Ploiești. Din 
ansamblul performanțelor înre
gistrate de cîștigători, în mod 
deosebit se impune victoria înre
gistrată de Izmir în „Premiul 
Carpați", alergare clasică. Mar- 
cînti o valoare superioară ulti
melor performanțe (1:26,3). Izmir 
și-a dominat cu autoritate ad
versarii, desprinzîndu-se cu sigu
ranță în momentul cînd a fost 
solicitat. Prin această victorie și 
în special prin maniera în care 
a ' ‘ „
că mai are încă resurse), Izmir 
se înscrie printre principalii can
didați la cîștigarea Derby-ului în 
acest an. Sosiri spectaculoase 
s-au mai înregistrat în premiile 
Dragoslavele, Dumbrava. Dunărea 
și Dîmbovicioara, cîștigate dc 
Pafliicair 
Nicolae 
(jcondus 
ra care 
noastră 
pectiv, Tuțac, dar victoria aces
tuia (Tr. Marinescu continuă să 
„concheteze“ cu performanțele 
contradictorii) este în totală con
tradicție cu evoluțiile anterioare. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Tîrgoveț (M. Ștefănescu) 
rec. 1:50,3. 2. Vareg. Simplu 40, 
ordinea 80. Cursa a Il-a : 1.
Manșon (I. Oană) rec. 1:38,4, 2.

obținut-o (avem convingerea

cîștigate
(excelent susținut de N. 
în lupta finală). j
de G. Tănase în manae- 
1-a consacrat ca i 
.,mînă“). Olena și.
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București ului" pentru 
sportiv român.

2. I.

indisciplina, ineficienta 
educativă: Steaua poate

In frunte, alergătorul român Ionel 
Foto : Ion MIHÂICA

PRINCIPALUL ANIMATOR
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LOTUL Ă (ÎNTR-0
iiidintca partidei retur

OLIMPICII
cu ccb<pa L.iOdiici

ROMÂNI

formația 
cel mai valoros 
Dealtfel, dacă s-ar fi alcătuit un 
clasament individual. Ionel Pa
vel, cu punctele realizate în cele 
două concursuri, ar fi urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere împreună cu 
sovieticul Pankin. maghiarul 
Hajdu, polonezul Glinka și bulga
rul Manev, el a avut evoluții re- 
marcabufle în ambele reuniuni.

Clasamentul general al etapei : 
L U.R.S.S. 47 p, 2. Ungaria 36 p, 
3. R. D. Germană 36 p, 4. Româ
nia 35 p, 5. Bulgaria 35 p. 6. Po
lonia 34 p, 7. Cehoslovacia 24 p.

STEAUA CONDUCE IN 
DIVIZIA A LA RUGBY, 

DAR INDISCIPLINA 
O POATE COSTA 

SCUMP!
După etapa cu numărul 11

faza finală a Diviziei A la rug
by și înaintea restanței Farul — 
știința Petroșani (mîine la Con
stanța: vor reuși oare studenții 
să se reabiliteze după comporta
rea sub orice critică din ultimele 

clasamentul sedouă meciuri ?), 
prezintă astfel:
1. STEAUA 10
2. Dinamo 10
3. Grivița Roșie 11
4. Farul 11
5. Șt. Petroșani
6. Poli. Iași
7. Sp. stud.
8. Rapid

9 6 0 3 115-1-43 21
11 3 1 7 133-194 18
10 3 0 7 83-156 16
10 1 0 9 80-226 12

I
I
I
I
I
I
I

I

AII AJUNS IERI
MISKOLC, 23 (prin teleîoa). 

După ce unii dintre componen
ță i lotului olimpic au comple
tat programul de duminică cu 
un antrenament suplimentar, 
luni, toți cei 18 jucători, inclu
siv Ștefănescu (ușor accidentat) 
și Coman (răcit) au luat parte 
la o ședință de pregătire pe sta
dionul F. C. Bihor. A fost un 
antrenament fizic-tehnic-tac- 
tic.

După masa de prinz olimpi
cii au plecat cu autocarul la 
Miskolc, unde au ajuns în ju
rul orei 16,30. Antrenorii FI. Ha- 
lagian și I. Marica au deplasat 
lotul anunțat, adică : Coman, 
Speriata. Baea — portari, M. 
Zamfir, Ștefănescu, Stancu, 
Cirstea, Ivan. Al. Nicolae, Pu- 
rima — fundași. Augustin, Io- 
vănescu. M. Răducanu — mij
locași, Doru Nicolae. Radu II, 
Stan. Cămâtaru. A. Rădulescu — 
atacanți. Echipa României, 
cazată la hotelul Juno, situat 
intr-o frumoasă zonă de dea
luri din preajma orașului, a 
fost intîmpinată de reprezen
tanți ai federației de specialitate 
din Ungaria, in frunte cu pre
ședintele acesteia, G. Szepesi. 
A. RJdulescu ne-a spus: „Mă

LA MISKOLC
simt bine, mai ales clin punct 
de vedere fizic. Sînt complet 
refăcut după accidentul avut 
și am poftă de joc. Am găsit 
la lot o atmosferă bună. De
altfel. cu unii dintre actualii 
mei coechipieri am mai _ fost 
împreună Ta diferite loturi. Cu 
toții dorim să obținem un re
zultat bun".

In tabăra echipei gazdă, pre
gătirile sînt pe terminate. Les
tul condus de antrenorul K. 
Lakat s-a pregătit timp de o 
săptăminâ chiar la Miskolc. 
Față de echipa aliniată la Pi
tești, s-au produs multe mo
dificări. Astfel, s-a renunțat la 
Gyimesi, Iszo, Baranyi. Poczik 
si Fekete de la Ujpesti Dozsa. 
In schimb. au fost chemați 
portarii Toth (Ujpesti Dozsa) și 
Szucs (Fercncvaros) și jucă
torii de cimp Fulopp (M.T.K.), 
Weimper (Honved), Paroczay 
(Honved), Kerekes (Bekescsa- 
ba,), Peter (Za)aegerszeg), B. 
Kovacs (M.T.K.), Fekete .(Dios- 
gyor), Kuti (Dunaujvaros), Kiss 
(Vasas), Pall (Pecs). Dunai III 
(Ujpesti Dozsa). Alături de a- 
ceștia, din vechiul lot au ră
mas Salamon, Szanio, Kutasi, 
Tatar, Olah și portarul Katzirz.

Meciul de miercuri, va în
cepe la ora 16,30 (18,30 ora 
București ului).

GALAȚI, 28 (prin telefon). După 
cum se știe, raiine (n.r. astăzi). 

\la ora 13, „tricolorii- vor întîlri 
in meci de verificare o potenț.:a’.ă 
formație de Diviza A, F.C.M. 
Galați. Dar ce au putut vedea 
luni, la ora 10, pe stadionul Du
nărea, cițiva spectatori gâlățeni, 
dornici să fie cu o zi mai de
vreme în preajma echipei națio
nale ? Un antrenament cu con
ținut tehnico-tactic defalcat ast
fel : o încălzire energică; lucru 
pe „ateliere", flecare comparti
ment exersînd situații specifice ; 
după care atacantii și apărătorii 
față-n față, au disputat un joc 
la două porți.

Să stăruim puțin asupra echipei

FORMULĂ NOUĂ) 
PE F.C.M. GĂLATI
pe care antrenorul Constantin 
Cernăianu o va prezenta azi în 
teren. Ea va arăta astfel : Ior- 
dache — Tilihoi, Sameș, Păltini- 
șan, Koller — Romilă II, Dinu, 
Boloni — FI. Grigore, Duda 
Georgescu, Chihaia. După cum se 
vede, 11 jucători de la 9 clu
buri, dintre care unii au un sta
tut de jucători nerodați sub cu
lorile primei reprezentative. Tes
tarea fotbaliștilor amintiți și o- 
mogenizarea acestei formații ar 
reprezenta, după cum declara an
trenorul Cemăianu, caracteristi
cile momentului actual din viața 
echipei naționale.

Ion CUPEN

• COMPETIȚII
Constantin ALEXE

DE LA F. R. FOTBAL
Biroul Federației Române de Fotbal a luat în discuție 

unele ARBITRAJE NECORESPUNZATOARE (N.R. — sub
linierile noastre), precum și sancțiunile dictate de Colegiul 
central al arbitrilor.

APRECIIND CA ARBITRAJELE RESPECTIVE NU AU 
FOST ANALIZATE CU EXIGENTA CARE SE IMPUNEA, 
CA SANCȚIUNILE AU FOST MULT PREA BL1NDE IN 
RAPORT CU GRAVELE GREȘELI SĂVÎRȘITE de cei în 
cauză, precum și faptul că s-au acordat pedepse diferite 
pentru aceleași abateri, Biroul federal a hotărît :

• Arbitrii Tudor Andrei, Dumitru Dopp. Nicolae Dines-; 
cu și Victor Roșu se suspendă pe o perioadă de trei luni 
competiționale și se retrogradează in lotul C ;

• Sever Drăgulici se suspendă pe o perioadă de trei luni 
competiționale.

Biroul federal a indicat colegiului central al arbitrilor să 
analizeze sub toate aspectele arbitrajele prestate de Gheor- 
ghe Dragomir și să adopte măsuri corespunzătoare.

N.R. — Salutăm această necesară luare de poziție a F.R. 
Fotbal. Problema, deloc secundară, a arbitrajelor poate și 
trebuie să fie rezolvată I

pierderea

9. Univ. Tim. 11 7 1 3 128- 49 26
10. Șt. Baia M. 11 6 1 4 120- 47 24
11. Rulm. Blrlad 11 6 1 4 113- 72 24
12. C.S.M. Sibiu 11 6 0 5 144- 90 23
13. Poli. Cj.-Nap. 11 5 1 5 77- 70 22
14. Minerul G.H. 11 3 3 5 56-1131 20
15. C.F.R. Brașov 11 3 2 6 59-187 19
16. Midia Năv. U 31 7 42- 93 li

•) Sancționată 
unui punct în clasament pentru 
3 jucători suspendați. Iată unde 
duce •- 
muncă 
pierde titlul de campioană da
torită acestui punct ! ! !

BOGATĂ ACTIVITATE 
COMPETIJIONALA 

LA CICLISM

• Etapa a III-a a „Cupei Bucu
rești" la ciclism, desfășurată pe 
șos. București — Oltenița, cu 
startul de la km 13,500, a scos te 
evidență progresul tehnic înre
gistrat de cicliștii tineri. Ca și la 
ultimele concursuri, seniorii au 
alergat împreună cu juniorii dar. 
de data aceasta, fără a le mal 
acorda cadeților vreun handicap. 
Au plecat deci cu toții, iar ju
niorii au fost la înălțime. Dova
da : primul junior, Petruș Mitu 
(C.S.S. 2) a trecut linia de so
sire pe locul 12, la mică distan
ță de învingător. lată clasamen
tele : 1. FI. Chițu (Steaua) 2 h 
16:00 — medie orară 46.260 km. 
2. V. Bănescu (Steaua). 3. 
C.îrstea (Steaua) 2 h 16:19, 
Bnnciu (Steaua) 
(Olimpia). 6. 
7. — — • *

C. 
4. C. 

5. C. Jelev 
. .. E. Șipoș (Steaua).

Fl. Naghi (Dinamo), toți 
același timp. Juniorii mici 
concurat pe 20 km și victoria a 
revenit tînărului D. Rădulescu 
(C.S.Ș. 1) cu 1 h 05:10. 2. V. 
Mitrache (C.S.Ș. 1) 1 h 05:12. 3. 
N. Plugaru (Voința) — același 
timp.
• Duminică dimineața, cicliștii 

bucureșteni, cărora li s-au ală
turat, în afară de concurs. _ _ 
tierii de la Metalul Plopeni, și-au 
disputat titlurile de campioni 
municipali, în proba de fond. 
S-a alergat pe șos. Oltenița (de 
la km 13,500), cu deviere prin 
Hotarele, Greaca. Daia și sosi
rea pe șos. Giurgiului. în dreptul 
liniei de centură (128 km). A 
fost o cursă interesantă, cu nu
meroase tentative de evadare, 

seniori. titlul a revenit 
P. Dolofan (Steaua) care 

parcurs cei 128 km în 
53:59 — medie orară 40.500 

Nica (Steaua), 3. C.

La 
lui 
a 
2h 
km,
Ologu (Steaua). 4. I. Butaru (Di
namo) 2 h 54:38. 5. I. Cernea (O- 
limpia) 2 h 55:02. Ionel Radu 
(Metalul Plopeni) a trecut linia 
de sosire imediat duDă învingă
torul cursei, P. Dolofan.

La juniori mari, titlul de cam-

pion a fost cucerit de Ion Gri- 
gore (Voința București), care a 
parcurs 91 km in 2 h 32:00, 2. 
T. Radu (Voința București). 3. D. 
Gloarâ (Dinamo) — același timp. 
La juniori mici titlul de campion 
a revenit lui FL Popescu (C.S.Ș. 
1) care a parcurs 48 km în 
1 h 13:00.
• Municipiul Cluj-Napoca a 

găzduit etapele a 7-a și a t-a ale 
„Cupei orașelor- la ciclism, 
competiție rezervată celor mai 
talent ați rutieri juniori din țară, 
întrecerile s-au desfășurat pe șo
seaua Cluj-Napoca — Huedin și 
au constat dintr-o cursă de fond 
(30 km — juniori mari și 50 km — 
juniori mici) și un contratimp pe 
echipe, pe 50 km — juniori mari 
și 30 km — juniori micL Fondul 
a fost ciștigat de C. Paraschiv 
la juniori mari și C. Petcu ia 
juniori mici, ambii din București, 
iar contratimpul de formația 
Brăila la juniori mari și echipa 
Votata București la juniori mici. 
(Radu MIRCEA — coresp.).

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA TIR CU ARCUL

în cadrul .Cupei României- la 
Ur cu arcul, desfășurată pe po
ligonul din Parcul Herăstrău, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : dublu F.I.T.A., seniori: 
1. A. Berki (Voința Tg. Mures) 
2439 p (n. rec. nat., la îO m, cu 
315 p), 2. D. Stăncescu (Olimpia) 
3417 ; senioare : 1. Terezia Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 2377 p. 3. 
Aurora Chim (Sănătatea Tg. Mu
reș) 2361 p (n. rec. nat. la 50 m, 
cu 310 p), juniori I : 1. V. We- 
szelovsky (Voința S. Mare! 2136 
p; junioare I : 1. Iren Kerekes
(A.S.A. Cluj-Napoca) 2005 p ; ju
niori n: 1. G. Gyozo (Voința 
Tg. Mureș) 2170 p ; junioare n : 
1. Maria Citra (C.S.M. Iași) 1944 
p, 2. Mariana Șerban (Voința S. 
Mare) 1 663 p.

în proba de trap a aceleiași 
competiții. L. Mindreanu (Stea
ua) a reușit un nou record na
tional la juniori H cu SC 100 t. 
(Cornel POPOVICi — coresp.).

UN TÎNĂR TALENT, 
ADRIAN MARCU CÎȘTIGÂ 

TURNEUL DE TENIS 
DE LA DEVA

Competiția de tenis dotată cu 
„Cupa Cimentul" și-a desemnat, 
Ia Deva. <iși.gătorii. Dacă la fe-x 
Elena Trifu (Progresul) a obținut 
victoria Loală conform așteptă
rilor, la băaeți, ia schimb, s-a 
produs o surpr-ză deoarece ju
niorul hunedkxean Adrian Mar cu 
(Consu'-cxoru-) — o auteatcă 
sperar.;â — a trecut neaș*^p*.at 
de ușor de toți adversarii pină 
in finală, unde i-au trebuit doar 
56 ae minute penrru a-1 învinge 
pe experimenratul Bebe Almăjan 
(Jkil Petroșan.) cu un scor con
cludent : 6—3. 6—3. De remarcat 
lipsa din concurs a jucătoarelor 
de la Electrica Timișoara, Poli
tehnica București, Constructorul 
Brăila. Sănătatea Oradea și Satu 
Mare. Spartacus Brăila și Dună
rea Galați. La băieți, au absentat 
jucătorii de la Politehnica Bucu
rești și Dinamo Brașov. Potrivit 
actualului sistem de desfășurare 
a campionatului pe echipe, toate 
formațiile divizionare sînt obli
gate să participe la circuitul de 
turnee cu doc. jucători și o ju
cătoare. Un semnal de alarmă 
pentru următoarele turnee !

Rezultate. Băieți, semifinale : 
Almăjan — Tăbăraș 4—6, 7—6, 
6—4 ; A. Marcu — Nemeth 6—4, 
6—4 ; fete, semifinale : E. Trifu 
— L. Orășanu 6—2, 6—1, D. Brăș- 
tiin — E. Pălie 6—4, 6—1 ; finala: 
E. Trifu — D. Prăștin 6—4, 6—2. 
(Sandi IONESCU — coresp.).

DIVIZIA C
SERIA I

C.S. Botoșani — Cristalul Do- 
rohoi 6—1(4—0), A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc — Nicolina 
lași 1—0 (0—0), C.F.R. Pașcani — 
Avîntul Frasin 3—0 (3—0), Zim
brul Suceava — Foresta Fălticeni
1— « (1—0). Metalul Rădăuți — Și
retul Bucecea 3—0 (1—0). TEPRO 
Iași — Danubiana Roman 1—0 
(0-0), Laminorul Roman — Me
talul Botoșani 4—0 (1—0), Unirea 
Sâveni — Dom a Vatra Dornei 
0—3 — Unirea fiind exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XXVII-a: 1. C.S. 
BOTOȘANI 41 p (75—11), 2. CF.R. 
Pașcani 34 p (43-31), 3. Metalul 
Rădăuți 33 p (43—30), 4. A.S.A,
Om pul ung 33 p (45—36)... pe ul
timele: 14. Șiretul Bucecea 21 p 
(24—47), 15. TEPRO Iasi X p
(25—35).

SERIA A D-a
Letca Bacău — Aripile Bacău

2— 0 (1—0), Minerul Comănești —
DEMAR Mărâșeș:! 4—1 (4—O,
Cetatea Tg. Neamț — Bradul 
Roznov 3—2 (1—0), Hușana Huși
— I.M. Piatra Neamț 1—0 (1—0)» 
Cimentul Bicaz — Rulmentul 
Blrlad 1—6 (0—0), Energia Gfa. 
Gheorghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna 
11—0 (3—•), Petrolul Mo in ești — 
Partizanul Bacău 1—1 (1—I), Con
structorul Vaslui — C.S.M. Bor- 
reștl 3—2 (2—1).

Meciul DEMAR Mărășești — 
Cetatea Tg. Neamț, din etapa 
trecută (pe teren 2—1) a fost o- 
m o legat cu 3—0 ta favoarea e- 
chlpei Cetatea deoarece iormația 
gazdă a comis un fals privind 
folosirea unui jucător.

Pe primele locuri: L LEILA BA- 
CAU 43 p (55—13), 2. Energia
Gh. Gheorghiu-Dej 42 p (50—12), 
3. Partizanul Bacău 35 p (46—25)... 
pe ultimele: 14. Rulmentul Birlad 
22 p (13—26), 15. Aripile Bacău 
22 p (31—50?, 16. Oituz Tg. Ocna 
U p (20—72).

SERIA A Ul-a
Unirea IDSMSA Focșani — An

cora Galați 3—0 (0—0), Prahova 
Ploiești — Foresta Gugești 4—0 
(2—0), Petrolul Berea — Metalo- 
sport Galați 7—6 (2—0). Chimia 
Buzău — Olimpia Rm. Sărat 1—2 
(0—1), C.S.U. Galați — Dtaamo 
C.P.L. Focșani 3—2 (2—2), Petro
listul Boldești — Luceafărul Ad- 
jud 4—1 (1—1), Avîntul Urziceni
— Carpați N eh o iu 4—0 (2—0), O- 
țelul Galați — Petrolul Băicol 
1—0 G—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
FOCȘANI 45 p (62—9), 2. C.S.U. 
Galați 42 p (65—20). 3. Dinamo 
Focșani 40 p (59—18)... pe ulti
mele: 14. Foresta Gugești 20 p 
(31—52), 15. Carpați Nehoia 20 p 
(22—49). 16. Metalosport Galati 11 
p (18—70).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Dacia U- 

nirea Brăila 2—0 (1—0), Unirea
Tricolor Brăila — Granitul Ba- 
badag 3—2 (1—1), Unirea Eforie
— Victoria Țăndârei 2—1 (1—1),
Voința Constanța — Arrubium 
Măcin 3—0 (1—0), șoimii Cerna
vodă — Marina Mangalia 2—1 
(1—0), Pescărușul Tulcea — I.M.U. 
Medgidia 3—0 (1—0), Aaotul Slo
bozia — Tractorul Viziru 4—1 
(1—0), Electrica Constanța — 
Chimpex Constanța 1—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 41 p (57—18), 2. 
Unirea Tricolor Brăila 39 p 
(64—27), 3. Azotul Slobozia 38 p 
(75—30)... pe ultimele: 15. Tracto
rul Viziru 17 p (31—61), 16. Ar
rubium Măcin 15 p (25—80).

— ETAPA A XXVII-a
SERIA A V-a

Abatorul București — Mecanica 
fină București 0—0, T.M. Bucu
rești — Automatica București 
2—0 (0—0), I.C.S.I.M. București — 
Voința. București 1—2 (1—1), Au- 
tomecanica București — Tehno- 
metal București 1—0 (1—0), Vis- 
coza București — Sirena Bucu
rești 6—0, Unirea Tricolor Bucu
rești — Luceafărul II București 
lr—1 (1—0), Celuloza Călărași —
Flacăra roșie București 1—1 (1—6), 
Luceafărul I București — Elec
tronica București 0—3 (Lucea
fărul I s-a retras din campionat). 
Victoria Lehliu — Petrolul Bo
lin tin 0—3 — Victoria a fost 
exclusă din campionat pentru 
două neprezentări consecutive.

In seria a V-a, conform hotă- 
ririi F.R.F., Luceafărul n Bucu
rești. nu va retrograda din cam
pionat, indiferent de locul pe 
care n va ocupa după Încheie
rea competiției. Practic, din a- 
eeastă serie va retrograda o sin
gură echipă, cea de pe locul 15, 
deoarece Victoria Lehliu a fost 
exclusă, iar Luceafărul n nu va 
putea părăsi locul 16 pe care H 
ocupă acum.

Pe primele locuri: 1. MECA
NICA FINA 46 p (59—13), 2.
T.M.B. 45 p (57—24), 3. Automa
tica e p (52—28)... pe ultimele: 
14. Vlscoza 27 p (30—31), 15. Teh- 
nometal 26 p (28—34), 16. Lucea
fărul II 13 p (26—79).

SERIA A VI-a
Flacăra Automecanica Moreni

— Metalul Mija 1—2 (ă-2). LOR.
Balș — Dacia Pitești 1—• (8—•), 
Chimia Găești — Cetatea Tr. Mă
gurele 1—• O-ă), Petrolul Vi
dele — Progresul Corabia 3—4 
O—•). Progresul Pucioasa — 
ROVA Roșiori 4—4 (1—4), Răsă
ritul Caracal — Recolta Stoică- 
nești ă—• (2—4), Cimentai Fienl
— Dinamo Alexandria 2—4 (1—4), 
Constructorul Pitești — Electro
nistul Curtea de Argeș 1—2 (4—1).

Pe primele locuri: L FLACARA 
MORENI 42 p (68—16), 2. Metalul 
Mija 32 p (42—23), 3. ROVA Ro
șiori 31 p (38—2€), 4. Progresul
Pucioasa 31 p (41—36)... pe ulti
mele: 14. Cetatea Tr. Măgurele 
22 p (39—M). 15. Petrolul Videle 
22 p (31—39), 16. Constructorul
Pitești 22 p (23—47).

SERIA A Vn-a
Metalul Rovinari — Pandurii 

Tg. Jiu 1—6 (6—1), Minerul Lu- 
peni — CF.R. Craiova 3—4 (6—4), 
Gloria Drobeta Tr. Severin — 
Unirea Drăgășani 2—2 (1—0),
Constructorul Tg. Jiu — Diema 
Orșova 0—3 — prin neprezen ta
rea echipei gazdă (!), Forestierul 
Băbeni — Minerul Motru 1—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Metalurgistul Sadu 2—3 (0—1),
Minerul Vulcan — Progresul Bă- 
ilești 3—2 (3—1), Lotru Brezoi — 
Chimistul Rm. Vîlcea 4—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 42 p (90—27), 2. Mi
nerul Lupeni 33 p (54—28), 3.
C.F.R. Craiova 33 p (39—26)... pe 
ultimele: 15. Forestierul Băbeni 
21 p (24—59), 16. Constructorul
Tg. Jiu 18 p (30—55).

SERIA A VHI-a
Vulturii textila Lugoj — Meta

lul Hunedoara 3—0 (0—0), Mine
rul Ghelar — Metalul Bocșa 3—1 
(0—0), Știința Petroșani — ICRAL 
Timișoara 3—0 (0—0), C.I.L Blaj
— C.F.R. Simeria 1—0 (0—0), U-
nirea Alba Iulia — Unirea Tom
natic 2—0 (0—0), Electromotor Ti
mișoara — Laminorul Nădrag 
2—0 (1—0), Mineral Oravița —
Metalul Oțelu Roșu 2—2 (1—1),
Unirea Sinnicolau — Gloria Re
șița 3—4 (2—4).

Pe primele locuri: 1. VULTU
RII LUGOJ 35 p (50—24), 2. U- 
nirea Alba Iulia 35' p (38—20), 3. 
Unirea Sinnicolau 35 p (39—24).., 
pe ultimele: 14. C.I.L. Blaj 22 p 
(21—39), 15. ICRAL Timișoara 22 
p (25—46), 16. Metalul Hunedoara 
20 p (21—46).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Rapid Arad

2— 1 (1—0), Sticla Arieșul Tur
da — Unirea Dej 4—2 (2—1),.
C.M. Cluj-Napoca — Minerdl Bi
hor 1—0 (1—0), Tricolorul Beiuș
— Tehnofrig Cluj-Napoca 2—0 
(0—0), Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — Recolta Salonta 4—1 (3—0), 
Metalul Aiud — C.F.R. Construc
torul Arad 2—0 (2—0). Voința 
Oradea — Victoria ineu 1—0 
(t—0). Bihoreana Marghita — Mi
nerul Suncuiuș 6—1 (2—1).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 41 P (57—14), 2. Bi
horeana Marghita 36 p (53—24), 
3. Sticla Turda 35 p (41—19)... pe 
ultimele: 15. Minerul Bihor 19 p 
(26—44). 16. Tehnofrig Cluj-Na
poca 19 p (17—38).

SERIA A X-a
Minerul Bălța — Someșul Satu 

Mare 0—3 (0—0), Minerul IJba-
Selni — Armătura zalău 2—1 
(2—0), Minerul Bâiuț — Silvicul
torul Maieru 5—0 (2—0), Rapid 
Jibou — CUPROM Baia Mane
3— 2 (1—2), Bradul Vișeu — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 2—0 (1—0), Vic
toria Cărei — Viitorul Gloria 
Simleu 4—1 (2—0). Hebe Singeorz 
Băi — Minerul Rodna 4—2 (3^—2). 
Oașul Negrești — Minerul Baia 
Sprie 3—1 (2—9).

Pe primele locuri: 1. SOME
ȘUL SATU MARE 38 p (53—15),
2. Armătura Zalău 34 p (66—29),
3. Oașul Negrești 30 p (56—23),
4. Minerul Ilba 30 p‘ (48—36)... pe 
ultimele: 15. Rapid Jibou 19 p 
(27—58), 16. Viitorul Simleu 12 p 
(22—95).

SERIA A Xl-a
Carpați Mirșa — Utilajul Fă

găraș 1—0 (0—0), Oțelul Reghin
— Chimia Or. Victoria 3—1 (2—0),
INTER Sibiu — Metalul Sighi
șoara 3—1 (0—1), Automecanica 
Mediaș — Foresta Bistrița 2—0 
(lr—0), Construcții Sibiu — Avîn- 
tul Reghin 1—0 (1—0), Metalul
Copșa Mică — Sticla Tîrnăveni 
3—0 (0—0), IMIX Agnita — I.P.A. 
Sibiu 3—0 (2—0), Mureșul Luduș 
n-a jucat

Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
MIRȘA 35 p (47—24), 2. Metalul 
Sighișoara 30 p (39—20), 3. Chi
mia Victoria 28 p (34—29)... pe 
ultimele: 14. Mureșul Luduș 2# 
p (44—37), 15. I.PA. Sibiu 22 > 
(38-37).

SERIA A XII-a
Carpați Sinaia — Viitorul 

Gheorghieni 4—0 (2—0), Progre
sul Odorheiu Secuiesc — C.S.U. 
Brașov 3—0 (0—0), Caraimanul
Bușteni — Torpedo Zărnești 2—2 
(1—1), Metrom Brașov — Car
pați Brașov 1—1 (0—1), izvorul 
Tg. Secuiesc — Minerul Bălan 
3—2 (2—2), Tractorul Miercurea
Cifuc — Mobila Măgura Codlea 
3—2 (2—0), Minerul Baraolt —
Avintul Mîneciu 5—0 (2—0), Pre
cizia Săcele — I.P.A. Cîmpin® 
3—0 — I.R.A. fiind exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri: 1. VIITORUL 
GHEORGHIENI 40 p (47—18), 2.
Carpați Sinaia 38 p (52—16), 3.
Progresul Odorhei 36 p (50—18)... 
pe ultimele: 14. Mobila Codlea 
22 p (31—32), 15. Avintul Mîneciu 
22 p (20—43).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun- 
tarri din localitățile respective.



SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

După cea de

ALTE 4 VICTORII 
ALE CANOTORILOR 

LA PANCEAREVO
In ziua a doua a regatei in

ternaționale de canotaj de la 
Pancearevo, la care au fost pre- 
zenti sportivi din 10 țări, repre
zentanții tării noastre au obți
nut noi succese. Echipajul fe
minin de dublu vîsle. ca și am
barcațiunea de 4+1 vîsle s-au 
clasat din nou pe primul loc, 
devansînd formațiile Bulgariei 
și Franței. O victorie prețioasă 
a înregistrat si barca de 8+1 a 
României, învingătoare în fata 
sportivelor bulgare. Cel, de al 
4-lea succes românesc ‘al „zilei 
a fost asigurat de component!! 
bărcii de 2+1 a tării noastre, 
sosită înaintea canotorilor bul
gari și cehoslovaci.

GIMNASTELE JUNIOARE 
ÎNVINGĂTOARE 

LA VARNA
La Varna, întîlnirea interna

țională amicală de gimnastică 
dintre selecționatele de junioare

FINIȘ ÎN C.E. DE JUDO
BRUXELLES, 28 (Agerpres). 

Campionatele europene de judo 
s-au încheiat la Bruxelles cu 
întrecerile de la categoriile su- 
perusoară si „open", în care

Ă ÎNCEPUT
TURNEUL DE TENIS

DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 28 (Agerprcs). — La 

arena Roland Garros din Paris 
au început ieri campionatele 
internaționale de tenis ale 
Franței. Iată primele rezultate 
din proba de simplu bărbați : 
Ashe — Soler 6—4, 6—2, 6—3 ; 
Lewis — Molina 7—6, 2—6, 
6—1, 6—3 ; Motta — Crawford 
6—2, 4—6, 6—4, 6—1 ; Ocleppo 
— Goven 6—4, 4—6, 6—2, 7—5 ț 
Cahill — Prajoux 6—1, 6—3, 
6—4 ; Dupre — Munoz 6—4, 
6—4, 7-6.

JOHN McENROE ZÎMBEȘTE
NUMAI DUPĂ ULTIMA MINGE!

de 
sa

Pe cînd specialiștii tenisului 
mai caută încă vîrsta ideală 
a marelui campion, optînd în
deobște pentru „zona* celor 
25 de ani, atît cit numărau 
la consacrare Rod Laver, Stan 
Smith sau Ilie Năstase, ex
cepțiile de la regulă se în
mulțesc văzînd cu ochii. Ne-am 
obișnuit să-l considerăm pe 
Bjârn Borg un fenomen 
precocitate, după prima 
victorie la Wimbledon (1976), 
cînd abia trecuse pragul ma
joratului. De atunci, blondul 
viking a mărit la trei numă
rul cununilor sale de lauri. 
Dar strălucirea acestora înce
pe să pălească în fața altor 
seînteieri de performanțe. 
Sînt acelea obținute de noul 
as transoceanic, tînărul new- 
yorkez John McEnroe. Are 
20 de ani (împliniți la 2 fe
bruarie) șl de pe acum deține 
un palmares de invidiat. In
tr-o singură jumătate de an, 
începînd din decembrie trecut, 
a condus echipa S.U.A. spre 
victorie în „Cupa Davis", a 
cîștigat Masters-ul ultimului 
Mare Premiu șl acum devine 
campionul mondial al tenisu
lui „indoor*, cucerind finala 
W.C.T., la Dallas. Sublinie
rile sînt de prisos.

John McEnroe a făcut sen
zație în ediția 1977 a Wimble- 
donului, calificîndu-se în se
mifinalele turneului centenar. 
La 18 ani, nimeni nu reușise 

ale Bulgariei și României s-a 
încheiat cu scorul de 181,35 — 
178,00 puncte în favoarea spor
tivelor românce. Lavinia Agachi 
(România) și Dimitrinka Filipo- 
va (Bulgaria) s-au clasat, la 
egalitate, pe primul loc 
vidual compus cu cite 
urmate de Daniela 
(România) — 36,40 p.

la indi- 
36,70 p„ 

Bealcu

TURNEUL FEMININ DE 
ȘAH DE LA PIOTRKOW
Turneul international feminin 

de șah de la Piotrkow (Polo
nia) a continuat cu runda a 6-a, 
în care maestra româncă Lidia 
Jicman a remizat cu Anni Lak- 
man (R.F.G.), rezultat consem
nat și în partidele Hofmann — 
Garcia și Semenova — Brust- 
man. Gaprindașvili a cîștigat la 
Pytel, iar Zagorovska a în
vins-o pe Szmacinska. în cla
sament conduc Nona Gaprin
dașvili, Tatiana Zatulovskaia, 
Ligia Semenova (toate U.R.S.S.) 
și Libușa Zagorovska (Ceho
slovacia) — cu cîte 4*/, puncte. 
Lidia Jicman ocupă locul șase, 
cu 3 puncte.

titlurile au fost cîștigate de 
Felice Mariani (Italia) și, res
pectiv, Aleksei Tiurin (U.R.S.S.).

Congresul F. I. S. de la Nisa

CAMPIONATELE MONDIALE DIN 1982
IN AUSTRIA (ALPINE)
Recent s-a desfășurat la Nisa 

cel de al 32-lea Congres al Fe
derației Internaționale de Schi. 
La lucrări a participat și • 
delegație a forului de specia
litate din țara noastră. La îna
poierea în tară, l-am solicitat 
pe secretarul responsabil al 
F.R.S.B., Mihai Dragomirescu, 
să ne răspundă la cîteva în
trebări legate de desfășurarea 
congresului.

— Care au fost principalele 
puncte înscrise pe ordinea de 
zi 7

— Voi încerca să sintetizez : 
• realegerea consiliului F.I.S.,

încă aceasta — afirmă statis
ticienii. A fost eliminat de 
Connors, după ce i-a luat un 
set (3—6, 3—6, 6—4, 4—6). In 
debutul aceluiași sezon, făcu
se să se vorbească despre el, 
opunînd o dirză rezistență lui 
Năstase, la Ocean City, pînă 
a-i ceda cu 4—6 în setul de
cisiv. tn 1978, prezențele sale 
printre laureați nu mai con
stituie surprize. Cîștigă turne
ele de la Hartford, San Fran
cisco, Stockholm, Londra 
(Wembley). Este al 4-lea cla
sat în Marele Premiu, imediat 
în urma „tripletei" Connors- 
Borg-Vilas. A avut însă șt 
ratări, mult comentate. Ca, 
de pildă, intempestiva sa eli
minare la Wimbledon, unde 
iese în primul tur în fața lui 
Erik Van Dillen (5—7, 6—1, 
9—8, 4—6, 3—6), acum un „ve
teran* fără pretenții.

Este stîngaci, majorînd lotul 
campionilor cu „joc invers* 
care aveau în frunte pînă a- 
cum doar pe Jimmy Connors 
și Guillermo Vilas. Jucător 
temperamental, uneori cu ex
teriorizări stridente, în con
flict cu arbitrii și publicul. 
Deși este mult simpatizat, iar 
figura sa de adolescent, în
conjurată de un bogat păr 
blond, în cîrlionți, a devenit 
extrem de populară pe 
courts-uri. Foarte concentrat 
asupra partidei, zîmbește rar 
pînă la ultima minge cîști- 

mm nu jOacă se
pentru examene, ca 
Universității Stan- 
California, acolo 

. concentrate multe

gată. Cînd 
pregătește 
student al 
ford din 
unde stnt _________  ____
forțe tinere ale sportului a- 
merican.

Cu ultimele sale rezultate, 
John McEnroe se alătură 
compatriotului său Jimmy 
Connors si suedezului B’Orn 
Borg (pe amindoi i-a învins, 
recent, la Dallas), tn fruntea 
ierarhiei tenisului mondial, 
între aceștia trei se va da, 
tn continuare, lupta pentru 
tntiietate. O luptă care se a- 
nunță pasionantă.

Radu VOIA

a „Cursei Păcii*'
a 32-a ediție

In fruntea plutonului, Teodor Vasile

Tradiționala competiție de 
deschidere a sezonului marilor 
întreceri cicliste — „Cursa Păcii”
— s-a încheiat joi, la Berlin. 
Rezultatele sînt cunoscute, dar
— firesc — comentariile abia 
iau... startul. L-am ales pentru 
o discuție pe căpitanul repre
zentativei României, Teodor 
Vasile.

— Așadar, cum ți s-a părut, 
Teodor Vasile, această a 9-a 
ediție a cursei Praga — Varșo-

Șl NORVEGIA (FOND)
care a reconfirmat ca preșe
dinte al acestui for pe Mark 
Hodler (Elveția); • ca vicepreșe
dinte a fost ales Anatoli 
Akentiev (U.R.S.S.), un fost 
fondist de reputație mondială j
• găsirea unor soluții care să 
permită participarea la marile 
concursuri fără eforturi finan
ciare deosebite din partea fe
derațiilor de specialitate ; • 
prezentarea unor rapoarte de
taliate de omologare a pîrti- 
ilor pentru Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Lake Placid j
• s-a hotărît ca din 1980 să 
se organizeze și „Cupa mon
dială" pentru sărituri etc.

— Ce ne puteți spune despre 
viitoarele campionate mondiale 
de schi 7

— A fost unul din punctele 
cel mai mult dezbătute. Pen
tru organizarea campionatelor 
mondiale de schi alpin și schi 
fond au candidat mai multe 
țări. Austria a cîștigat „com
petiția" de organizare a cam
pionatelor mondiale de alpine 
cu un singur vot în plus față 
de principala contracandidată, 
Italia. Locul de desfășurare a 
întrecerilor va fi stațiunea 
Schladming. Aceeași dispută și 
pentru probele nordice, în care 
cîștig de cauză a avut, de data 
aceasta, o tară nordică, Norve
gia. Locul de disputare : Oslo.

— Ne puteți oferi și alte a- 
mănunte de la acest congres 7

— O satisfacție deosebită 
ne-a adus-o reconfirmarea, in 
comisiile tehnice de probe al
pine și sărituri, a lui Mihai 
Bîră și Virgil Teodorescu. Să 
amintesc, de asemenea, că au 
fost stabilite mai multe con
tacte sportive pe bază de reci
procitate cu schiori din Aus
tria, Iugoslavia, Elveția și Ita
lia. Aceste întîlniri vor consti
tui un important schimb de 
experiență, în care tinerii noș
tri schiori vor avea numai de 
cîștigat în eforturile lor pen
tru afirmarea internațională.

Viitorul congres va avea Ioc 
în Insulele Canare în 1981.

Paul IOVAN

• TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX •
ATLETISM • La Karl Marx 

Stadt (B.D.G.), Roii Beilsclunldt 
și Ilona Slupianek au stabilit cele 
mai bune performante mondiale 
ale sezonului la săritură în înăl
țime (m) — 2,29 m șl, respectiv, 
aruncarea greutății (f) — 21,27 m. 
In cursa feminină de 200 m, re
cordmana mondială Marita Koch 
(22,06) a fost cronometrată cu 
excelentul timp de 21,85, rezultat 
ce nu poate fi omologat deoarece 
a fost realizat cu vin* favorabil 
(2,6 m/sec.).

AUTO • „Marele Premiu de la 
Monaco”, a șaptea probă a C.M, 
(formula 1), a revenit lui Jody 
Scheckter („Ferrari.”) — medie 
orară de 130,901 km, urma* de

DIN NOU DOAR DOI CICLIȘTI
T. VASILE Șl M. ROMAȘCANU - 
ÎN LOC DE 0 ECHIPĂ...

rrr ja |
■O;

via — Berlin la care ai luat 
parte 7

— Deosebit de valoroasă.
într-adevăr, între cei 112 a- 

lergători prezenti la start — 
din care 87 au reușit să ajungă 
la sosire — s-au aflat numeroși 
rutieri de certă valoare. Cre
dem chiar că multi dintre aler
gătorii care în 1980 vor partici
pa cu șanse la J.O. s-au aflat 
în caravana celei de a 32-a 
ediții a „Cursei Păcii". Valoarea 
lor este atestată de media ora
ră generală a cursei — peste 
41 km, de numeroasele acțiuni 
ofensive, inițiate pe parcursul 
a sute și sute de kilometri, de 
faptul că însuși învingătorul, 
Serghei Suhurucenko, și-a asi
gurat „tricoul galben" printr-o 
evadare solitară de mare spec
tacol și — mai ales — de acea 
medie orară, aproape de necre
zut, realizată de Berndt Drogan 
în proba de contratimp indivi
dual : 49,655 km pe 32 km 1

— Cum apreciezi condițiile de 
concurs 7

— Vremea a fost excelentă. 
Ni s-au părut însă obositoare 
transbordările, etapele prea 
lungi și, cred eu, nefirești cele 
trei etape de contratimp indi
vidual...

Realmente de neînțeles 
forul international acceptă 
ce derogare la propriile 
hotărîri. Se stabilise — și 
era firesc — ca la amatori 
pele să nu depășească 170 km, 
iar media kilometrajului unei 
competiții să fie de maximum 
140. Apoi, prin ce minune 7 !, 
s-au acceptat etape „pînă la 200 
km“... Că și în această cursă 
Praga — Varșovia — Berlin. 
Sugestiile făcute organizatori
lor de a nu mai programa eta
pe de contratimp atît de lungi 
și în număr atît de mare n-au 
fost luate în seamă. în această

cum 
orl- 
sale 
așa 

eta

Hristache NAUM

CAMPIONATE tarla echipei Bevcren, care in 34 
de meciuri a totalizat 49 puncte, 
urmată de formațiille Anderiecht 
— 43 p și Standard Liege — 44 p.

• SPANIA (et. 33) : Valencia
— Hercules 0—0 ; Santander —
Salamanca 2—4 ; Sevilla — Real 
Madrid 2—1 ; Vallencano — C.F. 
Barcelona 1—1 ; Real Sociedad — 
Las Palmas 2—0 ; Saragossa — 
Atletico Bilbao 1—1 ; Espanol — 
Burgos 1—0 ; Atletico Madrid — 
Huelva 1—0 ; Sporting Gijon — 
Celta Vigo 2—2. Clasament’ îna
intea ultimei, etape : 1. Real Ma
drid — 45 p (virtuală campioană), 
2. Gijon — 43 p, 3. Atletico Ma
drid — 40 p. a IUGOSLAVIA 
(et. 30) : Vojvodiina Novi Sad — 
Napredak 1—0 ; Sarajevo — Stea
ua Roșie Belgrad 0—0 ; Borac 
Banja Luka — Zeleznicdar 3—0 ; 
Rijeka — Buducnost 1—0 ; O.F.K. 
Belgrad — Sloboda Tuzla 0—2 ; 
Radnicki Niș — Dynamo Zagreb 
2—i; ~ r — ------- __ ~ 1
1—0 ; Osijek — Hajduk Split 1—1; 
Velez Mostar — Olimpia Liublia- 
na 2—1. Clasament : 1. Hajduk
— 43 p, 2. Dynamo — 42 p, 3. 
Buducnost — 37 p. • BELGIA : 
Campionatul s-a încheiat cu vlc-

Zagreb — Partizan Belgrad

1.

Clay Regazzonl („Williams”) șl 
Carlos Reutemanin („Lotus”). In 
clasament conduce Jody Scheckter, 
cu 30 p, secundat de Lafflte — 24 p.

BASCHET • La Paris, ta „Cupa 
Imtercontinenitală”: Franța — Por
to RiiCO 99—79 (48—39).

CICLISM • Tu/rul Italiei a con- 
tinuat cu etapa a 10-a contracro- 
nometru individual, pe distatoța 
Leriei — Portovenera (25 km). 
Cel mai bun timp a fost înre
gistra* de norvegianul Knudsen 
— 32:34. Pe traseul Spezia—Vo- 
ghera (212 km), etapa a 11-a a 
revenit rutierului suedez Bernt 
Johansson în 6h:03,45 (medie o- 
rară 34,969 km). Pe locul doi, în 
același timp cu învingătorul, a

participat Ia

cursă au fost trei (!), cu peste 
60 km de alergare. Adică mai 
mult decît în Turul Italiei, al ( 

.Spaniei și chiar al Franței...
Este nefiresc să fie avantajat! 
numai acei alergători care, da
torita forței, se pot impune în 
cursele solitare. în timp ce 
sprinterilor le-a fost micșorată 
treptat ponderea, prin reduce
rea bonificațiilor, iar ruleurilor 
le-a fost — în bună parte — 
răpită posibilitatea de detașare 
din cauza măririi mediilor ora
re, specialiștilor contratimpului 
li se conferă un avantaj nefi
resc. Or, normal este să se dea 
posibilitatea cicliștilor compleți 
să se afirme și nu celor care 
dețin o singură calitate din cele 
3—4 necesare unui rutier, Se 
merge chiar de Ia o extremă Ia 
alta : anul trecut nici un con
tratimp, anul acesta trei...

— Ce părere ai despre evolu
ția rutierilor români 7

— Din păcate, nici de această 
dată n-am avut decît doi aler
gători, deși echipa numără 6. 
Mircea Romașcanu a evoluat la 
valoarea lui, a 
evadări care l-au adus la un 
moment dat pe locul III în cla
samentul general individual, s-a 
bătut cu vigoarea pe care i-a 
cunoaștem. Eu mi-am apărat 
șansele la sprinturile finale, ve
nind de 9 ori între primii 10 șl 
am fost prezent in principalele 
evadări. Ămîndoi am mers bine 
pe munte. Dar pe amindoi nc-a 
retrogradat contratimpul...

— Să recunoaștem sportiv că 
este șl vina ciclismului nostru. 
Sint rare competițiile care pro
gramează etape contratimp, ca 
să nu mai vorbim de faptul că 
au dispărut de foarte multă 
vreme din calendarul competl- 
tional întrecerile organizate spe
cial în această probă. Nu există 
o cale continua de perfecțio
nare a acestei calități.

— Este drept. Cu toate 
tea am fi reușit să urcăm 
pa pe un Ioc mai înalt 
colegii noștri Ion Cojocaru. Va
lentin Ilie. Costel Cirie și Teo- 
do- D-ăgan ”i-a- F: «<!••« n con
tribuție mai substanțială.

— Și-acum. Teodor Vasile. ce 
urmează 7

— Sîntem abia Ia începutul 
sezonului. Ne vom pregăti, vom 
participa la curse interne ri 
internaționale, lotul cu gîndnl 
să realizăm baremul de partici
pare la J.O. Principalele etape 
de verificare sînt Campionatele 
Balcanice. în iulie, si Campio
natele Mondiale. în august. Nu
trim speranța — atît noi cit si 
antrenorul Nicolae Voicu — că 
vom izbuti să reintegrăm ciclis
mul în familia olimpică.

aces- 
echi- 
daek

25 iunie, ziua fi
de acum un an

MECIURI INTERNATIONALE
• REZULTATELE înregistrate 

în „Turneul U.E.F.A.“, pentru 
juniori, care se desfășoară in A- 
ustriia : Bulgaria — Scoția 2—0 
(1—0); Danemarca — Polonia 2—1 
(0—1) ; Ungaria — Norvegia 2—1 
(2—0). « FEDERAȚIA ARGENTI- 
NTANA de specialitate a confir
mat că la “ *
nalel C.M. _ _ _____ __ __
cînd echipa Argentinei a cucerit 
titlul suprem, se va desfășura 
pe stadionul „River Plata* din 
Buenos Aires un med între re
prezentativa argentiniană și o se
lecționată mondială, condusă da 
antrenorul italian Enzo Bearzot. 
• LA MOW TE VIDEO S-a dispu
tat meciul amical dintre selec
ționata Uruguayulud. șl formația 
A.C. Milan. campioana Italiei.

- Partida s-a încheiat la egalitate s 
0—0. .

sosit Silvano Contlnl. în clasaJ 
mental general individual se 
menține lider italianul Giuseppe 
Saronnl.

NATAȚIE a La Momtfoort (O- 
landia), înotătorul olandez Fred 
Efting a terminat învingător la 
200 m spate — 2:11,24 șl 200 m 
mixt — 2:14,60.

TENIS • Turneul de la Ro<ma 
s-a încheiat cu victoria Jucăto
rului american Vitas Gerulaitis, 
cane l-a întrecut in finală cu 
6—7, 7—6, 6—7, 6—4, 6—2 pe ar- 
genttniianiul Guillermo Vil as, la 
capătul a 4h 50 mln. de joc. • Fi
nale la Miinchen : Orantes — Fi* 
băk 6—3, 6—2, 6—t ; Fibak, Okker 
— Fassbender, Halllet 7—6, 7—5.


