
PARTICIPARE VALOROASĂ
LA „INTERNAȚIONALELE- DE ATLETISM
20 de atlete din R. F. G. concurează pe Stadionul Republicii

La sărbătoarea „internațio
nalelor" noastre de atletism, a- 
flate anul acesta la a XXV-a 
ediție, vor fi prezenți, pe Sta
dionul Republicii, atleți și atle
te din 22 de țări. Dintre aces
tea. de pildă, federația de spe
cialitate din R.F. Germania va 
deplasa la București un lot 
numeros, o echipă. puternică 
Si valoroasă, cu concurente la 
marea majoritate a probelor. 
Vedetele acestui lot, alcătuit din 
20 de fete și un băiat, sînt in
discutabil săritoarca în înălți
me Ulrike Meyfarth, cea care 
în 1972, la Miinchen, cîștigase 
titlul olimpic cu un rezultat de 
1,92 m (avea atunci doar 16 
ani !) și aruncătoarea de greu
tate Eva Wilms (cu un record 
de 21,43 m — 1977), care a 
fost, în 1977, recordmană a lu
mii la pentatlon (4823 p).

Lotul vest-german cuprinde 
pe majoritatea candidatelor 
pentru viitoarea ediție a J.O. 
de la Moscova, cele care vor 
alcătui echipa R. F. Germa
nia, la sfîrșitul lunii iunie, la 
întrecerile din cadrul „Cupei 
Europei". Iată-1 : 100 și 200 m 
— Elke Decker și Ina Walburg, 
400 m și 4x400 m — Elke Barih 
(52,60), Ursula Hook (1:59,9 pe 
800 m — record mondial de sală), 
Elisabeth Schacht și Margarete 
Schorr, 800 m — Petra Klein- 
brahm (2:02,5), 100 mg — Sil
via Kempin (13,16). Doris 
Baum (13,70), Roswitha Rei- 
chardt (13,51), lungime — Ani- 
ke Weigt (6,58 m), Lilly Lem- 
kamp (6,38 m), înălțime —
Meyfarth (1,95 m), greutate — 
Eva Wilms (21,43 m), disc — 
Barbara Beuge (56,12 m), Ingra 
Manecke (59,68 m), Dagmar
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Campioana olimpici de la Mun- 
chen Ulrike Meyfarth evo
luează la sfirșitul săptămînii la 

„internaționale"
Galler (53,22 m), suliță — Eva 
Helmscbmidt (64,04 m), Heide 
Adametx (56,96 m). Lotul este 
completat cu aruncătorul de 
ciocan Manfred Schubert (70.08 
ml
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La Ă. S. Chimistul Rm. Vilcea

DE LA URIAȘELE RETORTE ALE CHIMIEI MODERNE, 
LA MINUNATA RETORTA A NATURII

O mină de oameni, cu pro
priile lor sarcini de producție, 
cu propria lor obligație privind 
continua perfecționare profesio
nală și politici, cu propriile lor 
îndatoriri de soți și părinți, ca 
și cu propriile lor nevoi și pre
ferințe in ce privește folosirea 
timpului liber — ingineri, mai
ștri. muncitori sau funcționari 
la Combinatul chimic Rimnicu 
Vilcea — găsesc timp să se o- 
cupe și de multiplele treburi 
ale asociației sportive „Chimis
tul", cu mii de membri. Deși 
nu am pus cuvenitele ghilime
le, acestea au fost cuvintele 
tovarășului Gheorghe Stanică. 
șeful comisiei sport-turism a 
Consiliului județean Vilcea al 
sindicatelor, care ne asigura că 
vom vedea una din asociațiile 
sportive muncitorești fruntașe.

Iată-ne, curind. împreună cu 
inginerul Gavrilescu loan („vă 
rog, cu_a, tin la asta") — pre
ședintele, Lazâr Vasile — se
cretarul și Almariei Ion („la

mine fără a...") — responsabilul 
cu turismul de masă. Cu mă
sură, cu modestie, ne vorbesc 
pe rind despre „unele reali
zări", intercalind în răstimpuri 
numele secretarului Comitetu
lui de partid și președintele 
C.O.M., Pantelimon Ungureanu, 
pe cel al directorului, ing. Io
nel Mihai, al președintelui sin
dicatului, Gheorghe Rîșniță sau 
pe cel al directorului tehnic, 
ing. Vasile Șerbănescu, pre
ședintele de onoare al asocia
ției, care tocmai intră pe ușă 

G. Dumitriu (Steaua), unul dintre noii campioni, și-a prins ad
versarul (D. Aiacoboaie-Rapid) in poziție dificilă și va obțină 
victoria prin tuș. Foto : Ion MIHĂICA

Campionatele individuale de lupte grcco-romanc

să întrebe, ca in fiecare zi, cum 
merge treaba și de ce ar mai 
fi nevoie. Ni se explici, să fia 
clar, că ei sînt cu planurile, cu 
multe din inițiative, e drept, 
pun și ei osul la muncă, na 
se poate altfel, dar adevărații 
realizatori a toate cite se fac. 
cu sprijinul activ al tovarăși
lor menționați, sînt oamenii 
combinatului, în frunte cu co-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

După campionatele balcanice

FLUCTUAȚIILE ÎN PREGĂTIREA ECHIPEI 
AU GREVAT ASUPRA EVOLUȚIEI VOLEIBALISTELOR 9

• Este necesară întinerirea formației repre
zentative • Instruire insuficientă la cluburi
• Se impun eforturi mai susținute pentru a

ridica ștacheta calității muncii

Sportivi tineri, talentați și ambițioși, stimulează perfecționarea 
antrenamentelor luptătorilor consacrați

Jucind slab, fotbaliștii noștri nu au putut

păstra avantajul de la Pitești

UNGARIA-ROMANIA 3-0 (2-0),
IN PRELIMINARIILE J.O

MISKOLC. 30 (prin telefon), 
întâlnirea retur dintre echipe
le olimpice ale României și Un
gariei a stîmit în localitate un 
deosebit interes. Stadionul 
D.V.T.K. Dyosgybr a fost ar
hiplin. printre cei peste 30 000 
de spectatori aflîndu-se și cite- 
va mii de turiști din țara noas
tră.

Deși au pornit cu un avan
taj de două goluri, luat la Pi
tești, jucătorii noștri au părăsit 
terenul învinși cu 3—0 (2—0) și 
au fost eliminați din competi
ție, ratînd astfel un nou obiec
tiv. In primele 20 de minute, 
cînd formația gazdă s-a nă
pustit în atac, s-a resimțit ab
sența lui Coman, rămas, cu fe
bră, pe banca rezervelor. Spe- 
riatu a comis unele greșeli, 
dintre care cea mai mare a fast 
aceea din min. 17, cînd gazde
le au deschis scorul. Borostyan, 
lansat pe extrema dreaptă, l-a 
driblat pe Ivan (cum avea s-o 
mai facă de atâtea ori, mai a-

Campionatul balcanic feminin de volei a însemnat 
si pentru reprezentativa feminină a tării noastre un 
moment de referință în. actualul sezon internațional, 
înainte de această competiție, voleibalistele noastre 
au mai participat la „Cupa Savaria" și la turneul de 
calificare pentru campionatul european. La primul 
examen, susținut în Ungaria, la puțin timp după 
încheierea campionatului intern, lotul nostru a jucat 
5 partide, cîștigînd 3 — cu Iugoslavia, Canada, Bul
garia — si pierzînd

Mariana lomeecu (2) 
va fructifica pasa 
Doinei Săvoiu, cu 
toată opoziția jucă
toarei bulgare Tve- 

tana Boj urina 
Foto : M. ION

leș în primele 45 de minute), 
a centrat. Speriata a greșit 
(pentru că nici ou a reținut ba
lonul și nici nu l-a boxat), tri
mițând mingea spre marginea 
careului mii, de unde FEKETE 
a șutat și a înscris, deși avea 
în fața Iui trei apărători ai e- 
chipei noastre. Același Borosty
an. prea puțin șupravegheat, a- 
vea să ne producă alte mari 
emoții (mia. 20, rind mingea 
centrată de ei a lovit bara 
transversală). Jucătorii noștri 
n-au sesizat pericolul care ve
nea de pe partea dreaptă a a- 
taculul gazdelor. Cîrstea nedu- 
blîndu-l pe Ivan, in min. 34, 
gazdele aveau să-și mărească a- 
vantajul prin BOROSTYAN, 
care, după ce s-a Jucat, pur și 
simplu, cu Ivan, a șutat cu stin- 
gul. In colțul lung, iar Speria-

Consiantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3) 

2 — cu Ungaria si U.R.S.S. —, 
clasîndu-se în final pe locul V. 
La cel de al doilea, la Constan
ta, a întrecut în trei seturi mo
destele formații ale Angliei și 
Belgiei, obținînd calificarea pen
tru faza finală a C.E. Dar, tre
buie să o spunem de la început, 
in mod paradoxal, in această 
primă parte a sezonului, com
portarea echipei noastre a fost 
involutivă. între explicații se 

. află în primul rind fluctuațiile 
pepnanente din lotul reprezen
tativ. care, din cauza proble
melor personale ale unor jucă

toare sau ca urmare a indispo
nibilităților. a suferit multe 
modificări pe parcurs. De aici, 
eterogenitate de pregătire, un 
sextet insuficient legat din 
punct de vedere tactic. Pe de 
altă parte, se resimte la lot in
consistenta în volum si intensi
tate a antrenamentelor la nive
lul echipelor de club. Subli
niem, încă o dată, necesitatea 
ca federația să intervină mai 
energie in direcția îmbunătățirii 
calitative a activității la secțiile 
de performantă, ca principali 
pîrghie pentru creșterea valori
că a voleiului feminin.

La Balcaniada de la Bucu
rești, echipa României a pier
dut meciul pentru titlu susținut

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

IN ACESTE ZILE, 
MEMORIALUL PETRE POP"zz'

începînd de ieri, la Reșița, 
se desfășoară întrecerile celei 
de-a 5-a ’ediții a competiției 
pugilistice „Memorialul Petre 
Pop". La concursul organizat 
în orașul de pe malurile Bîr-

Finalele campionatelor națio
nale de lupte greco-romane au 
însemnat (așa cum ar trebui să 
se întîmple în toate discipline
le) nu numai un moment de 
vîrf în activitatea competitiona- 
lă internă, ci și o exigentă ve
rificare a CANTITĂȚII, dar mai 
ales a CALITĂȚII procesului 
de instruire desfășurat în sec
țiile fruntașe, un excelent prilej 
de aflare a unor noi căi de pro
gres si afirmare internațională.

Incercînd să desprindem cîte- 
va din principalele concluzii 
ale recent încheiatelor întreceri 
de la sala de atletism a com
plexului bucureștean „23 August", 
vom sublinia, pentru început, 
tendința vizibilă a majorității 
celor 144 de concurenți spre o 
luptă dinamică, activă, marcată 
dc multe procedee spectaculoa
se. AȘA CUM O PREVEDE 
REGULAMENTUL F.I.L.A. Ca 
să ne referim numai la acest 
ultim aspect, am putea reaminti, 
de pildă, punctaiul mare înre
gistrat în meciurile : FI. Răduț 
— FI. Diaconescu (10—10); I. 
Păun — L Orban (17—6). N. 
Iordache — Al. Șerban (23—19). 
P. Dicu — Z. Felea (12—7). C. 
Alexandru — G. Albert (17—4). 
fapt care demonstrează nu nu
mai stăpînirea tehnicii de exe
cuție a procedeelor de atac, ci 
si o pregătire fizică remarca
bilă, care le permite sportivi
lor să susțină o luptă dinami
că pe întregul parcurs al parti
delor.

REȘIȚA, 
LA BOX

zavei sînt prezenți aproape 
100 de boxeri, reprezentanți ai 
secțiilor din 21 de cluburi și 
asociații sportive, ca și compo
nent! ai lotului național de 
tineret. (D. GLĂVAN-coresp.).

Așa cum precizam in croni
cile celor trei zile ale campio
natelor. luptătorii fruntași — 
ne referim. în primul rind, la 
componenții echipei care a re
prezentat cu cinste tara noastră 
Ia campionatele europene de la 
București — au evoluat, in ge
neral. la nivelul valorii cunos
cute și al etapei actuale de pre
gătire în vederea participării Ia 
campionatele mondiale. Dealtfel, 
unii dintre el (C. Alexandru, 
M. Boțilă, V. Andrei. R. Co
dreanul au cucerit fără prea 
multe probleme tricourile de 
campioni. E drept, însă, că la 
aceste categorii (cu excepția ce
lei de +100 kg), adversarii in- 
tîlniti, deși în progres, nu s-au 
arătat la ora actuală capabili 
să pericliteze pozițiile campio
nilor. Ceilalți cîstigători s-au 
impus mai greu, unii dintre ei

Dan GARLESTEANU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

DE VINERI, LA IAȘI, 
FINALELE CAMPIONATELOR

DE LUPTE LIBERE
La numai cîteva zile 

Încheierea campionatelor 
viduale de greco-romane, 
rîndul luptătorilor de

după 
indi
cate 

____ ___ .__________ libere 
să-și desemneze campionii. în
cepînd de vineri. Sala sportu
rilor din Iași găzduiește între
cerile celor mai buni practi- 
canți ai acestui stil din țara 
noastră, din rîndul cărora nu 
vor lipsi cunoscuții campioni 
și medaliați Vasile Pușcașu, 
Stelică Morcov, Ladislau Si
mon, Marin Pircălabu, Emilian 
Cristian, Andrei Ianko, Gigei 
Anghel, Petre Brîndușan. 
Gheorghe Rașovan etc.

«



„ENERGIA", MAI MULT
DEC IT UN SIMBOL

IN DERBYUL POLOULUI, 
DINAMO-RAPID 7-4 (de la 2-4!) REGĂSIREA UNUI MAi

între cluburile sportive șco
lare unul poartă numele sim
bolic de ENERGIA și în „ate
lierele" lui se practică prioritar 
discipline din familia atleticii 
grele. Prin structură, clubul se 
adresează tinerilor din unitățile 
de învățămint cu profil indus
trial. Viitori muncitori și tehni
cieni sint îndrumați de antre
nori entuziaști și competent!, 
majoritatea tineri, care au pă
răsit de putină vreme amfitea
trele I.E.F.S. Avînd însă harul 
meseriei, ei au impus clubul în
tre unitățile de invătămint si
milare.

Făcînd această afirmație, Ia o 
recentă consfătuire cu cadrele 
didactice, prilejuită de trecerea 
intr-un sediu nou, în sectorul 
7. prof. Florin Grecu, directo
rul clubului, a căutat să o sus
țină prin fapte : foști elevi ai 
„Energiei" au ajuns în aria per
formanței, cazurile lui Ion 
Arapu — locul 5 la J.O. de la 
Miinchen, Nicolae Mareș — lo
cul 3 la C.E. de tineret din 
1973, Valeriu Caniea și Con
stantin Nedelcu, component! ai 
„XV“-lui de rugby al României, 
campion european de juniori, 
în cei peste 12 ani de existen
ță. „Energia" a avut 74 de 
campioni naționali de juniori si 
tineret, 79 de sportivi in lotu-, 
rile reprezentative, mai bine de 
400 au promovat în secțiile de 
performantă ale unor cluburi 
bucureștene.

Sint cifre și rezultate care 
spun ceva. Spun ceva totodată 
și performantele de dată mai 
recentă ale tinerilor de la „E- 
nergia" : boxerul Gh. Marines
cu a ajuns finalist la campiona
tul republican de juniori, spor
tivii judoka C. Dobre și N. Po- 
rojan au fost integrați lotului 
national al speranțelor, haltero
filul C. Urdaș a îmbrăcat tri
coul de campion al tării la ju
niori, floretistele Georgeta Beca 
si Cornelia Chelaru se afirmă 
printre fruntașe la nivelul co
piilor.

„Energia" și-a început activi
tatea cu 5 antrenori si mai pu
țin de 300 de tineri. Acum dis
pune de 25 de profesori-antre- 
nori. care pregătesc circa 900 
de viitori sportivi 
mantă. Această 
tivă impune 
nouă calitate, 
asigure 
cienii 
tea și 
Arjoca. _
nu(ă. S. Gârleșteanu (haltere). 
C. Badea, St. Călinescu. V. Ște- 
fănescu (lupte) si A. Pellegrini 
(scrimă). Prin hărnicia lor, prin 
spiritul de dăruire și printr-o 
tinută pedagogică exemplară, 
toți aceștia se străduiesc să facă 
din „Energia" mult mai mult 
decît un simbol...

de perfor- 
creștere cantita- 
permanent și o 
Promit să o 

special tehni- 
Gh. Cris-

în
C. Florea,

Gh. Tomescu (box). S. 
M. Rusu (judo). T. E-

Tiberiu STAMA

Tradiționalul derby la polo Di
namo — Rapid desfășurat, ieri, 
la bazinul Dinamo din Capitală, 
în cadrul etapei I a turneului fi
nal al Diviziei A, a debutat în 
nota de superioritate a feroviari- 
lor. Schervan a aruncat mingea, 
cu boltă, peste E. Ionescu și por
tarul M. ry"* “ •—
a egalat din superioritate nume; 
rieă. La 
în bazin . .
A. Nastasiu, ta speranța plusului 
de eficacitate care se resimțea ta 
echipa Dinamo. Dar cei care a- 
tacă în mod organizat și creîn- 
du-și situații foarte clare de a 
marca, sînt tot feroviarii, care, 
însă, ratează prin G. Arsene, a- 
flat singur în fața portarului. 
Rapid obține și superioritate nu
merică, dar cei care înscriu stat... 
dlnamoviștli 1 După golul lut V. 
Rus (2—1 pentru Dinamo), Rapid 
readuce 
bela de 
vei — 4 
rea — 4—: 
lui I. Gheorghe (ambele in si
tuație de s.n„ la ultimul fiind 
eliminat portarul dinamovlst). La 
4—2, giulejtenii nu pot fructifica 
o situație clarisimă : contraatac 
trei contra dot. H. Niță rămtaind 
singur cu portarul advers. Din 
acest moment, pe care-1 conside
răm „cheia” întrecerii, desfășu
rarea intilniril s-a „întors" eu 
180 de grade. în vreme ce poloiș- 
ții de la Rapid s-au inhibat, s-au 
enervat, au jucat din ce ta ce 
mai taciicit, echipa Dinamo a 
„respirat" parcă ușurată și, că- 
păttad tot mal mult Încredere, a 
pus stăptaire pe joc, domlnto- 
du-l cu autoritate și concretiztad 
de cinci ori prin R. Mirea. A.
Nastasiu, V. Rus, A. Munteanu 
(de două ori). Scor final : 7—4 
(1—1, 1—2. 2—1, 3—0) ta favoarea 
dtaamoviștilcr, după o întrecere

Tudor, apoi M. Simicn

1—1, au fost introduși 
dinamovlștii V. Rus și

Interesantă prin desfășurarea el, 
prin energia consumata, dar lip
sită de virtuțile tehnice la care 
ne așteptam din partea unor for
mații care cuprind majoritatea 
membrilor Iotului național, 
plus, am asistat la nesUrșlte 
preșuri adresate arbitrilor, la 
nele gesturi oare au depășit 
mita sportivității, pe care 
păcate, arbitrii R. Timoc ți 
Burdea (ambii “ _
le-au trecut cu vederea sau le-au 
sancționat cu bltadețe.

în 
re-
U-
11- 

din 
V. 

din duj-Napoca)

ta-
Slă-

egalitatea pe 
scor (prin I.

m) și preia conduce-
2 — datorită golurilor

în deschidere. Voința Cluj-Na- 
poca a întrecut cu ușurință pe 
Crljul Oradea : 11—7 (2—1, S—1, 
1—3, 3—2). Clujenii au Început șl 
au continuat .întrecerea cu ambi
ție și... eficacitate, ajungtad să 
conducă cu 8—2 (min. 17,30). 
Apoi, siguri de victorie, și-au 
permis multe neatenții șl au fa
cilitat orădentlor micșorarea han
dicapului, scorul ajungtad la un 
moment dat 8—6 (min. 22,40). Un 
ultim sprint al formației de pe 
Someș l-a adus acesteia din nou 
distanțarea. Au Înscris : CI. Busu 
3, SebSK 3, Colceriu 3, Desml- 
reanu, R. Busu, respectiv Costrăș 
3, Gordan 2, Fejer șl Fărcuță. 
Arbitri : N. Nicolaescu șl B. 
Silha.

Tot la bazinul Dinamo, s-a dis
putat meciul de Divizia A — se
ria a n-a dintre Lie. 2 București 
șl Progresul Oradea. Bucurește- 
nii au ciștlgat eu 7—1. Au înscris: 
Hagiu 3. Sterpu 2, Jtanu 2, 
pectlv Boroș.

Astăzi, de la ora 17. au 
partidele Dinamo — Crișul șl 
pid — Votata CIuj-Napoca.

La 20 de ani era o speranță 
șl debuta ta echipa națională. 
La 22 era o certitudine : 
viteză de alergare și viteză de 
reacție, pasă sigură șl ele
gantă, forță de pătrundere și 
intuiția fazei, lovitură de ’ 
clor sigură ți eficace. 
Constantin, rugbystul de 
Dinamo, aduna ta patru 
(1973—1976) 20 de prezențe ta
prima reprezentativă. Tricoul 
tricolor cu numărul 14 părea 
„scontat" pentru multă vreme.

A venit însă un meci amical, 
dar nu mai puțin important 
decît un altul oficial. 1977, pe 
Parc des Princes, România ta- 
ttlnea Franța. Valeriu Irimescu 
are șl acum un gust amar, 
timpul neputtadu-1 șterge re
gretul : Constantin putea șl 
trebuia să reușească un eseu 
care ar fi schimbat acel 4— 9. 
A fost picătura care a um
plut paharul. De o bună bu
cată de vreme. Constantin nu 
mai era... Constantin, adunlnd 
ta schimb kilograme peste 
Urnita normală, arătîndu-se 
tatr-un declin alarmant. 
Însemna partida amintită 
pentru el, la 26 de ani 
etatecul lebedei 7

Nu ! In lupta cu viața neor
donată. tresărirea lui de orgo-

pi- 
Ion 

la 
ani

Va

Uu ar 
nică, d.
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Dumitru STANCULESCU

DIVIZIA A (SERIA B)

RESTANJA LA RUGBY FAR,

PUGILIȘTII ROMÂNI ÎNAINTEA
După campionatele europene 

de box, componenții echipei 
noastre au intrat intr-o bine
meritată perioadă de odihnă. 
Evident, întrecerile continen
tale i-au supus pe sportivi u- 
nor eforturi intense, încheiate 
Insă, cu un bilanț remarcabil ; 
7 medalii pentru pugiliștii 
mâni. Dar timpul 
ziua startului în 
XVIII-a ediție a

BALCANIADEI

ro
șia

zboară 
cea de

..., . _ Balcaniadei 
de box se apropie : 3 iulie, 
cînd, la Tulcea. vă răsuna pri
mul gong al competiției balca-

NOTA 10
ORGANIZATORILOR!
Organizatorilor, se știe, le 

revin o serie de sarcini pen
tru buna desfășurare a dife
ritelor competiții. Afirmația 
este valabilă pentru toate dis
ciplinele sportive, șl ta mod 
special, pentru automobilism, 
unde stat foarte multe de fă
cut pentru buna desfășurare 
a curselor, pentru securita
tea alergătorilor și spectatori
lor, pentru exacta calculare 
a rezultatelor ș.a. oădă la 
îaceput de sezon l-am criti
cat pe bucureștenl pentru mo
dul cum au pregătit cursa de 
viteză pe circuit, dotată cu 
„Cupa Jean Calcianu", ne 
aflăm acum ta situația de a 
face contrariul cu referire la 
o serie de gazde ale unor 
competiții automobilistice din 
diferite colțuri ale țării.

Iată, de pildă, „Raliul Bu
covinei" — o spun concuren
țll, activiștii federației de 
specialitate — a fost un mo-

del de cum se poate „pune 
pe picioare" uh concurs auto
mobilist. I.T.A. Suceava și 
comisia județeană de automo
bilism s-au gîndit la toate: 
transmiterea rezultatelor s-a 
făcut, Imediat, prin radio; da
tele au fost prelucrate elec
tronic; alergătorii au primit 
pungi cu alimente. Cuvinte de 
laudă se cuvin și brăllenllor 
— în special asociației Dina
mo Brăila — care au orga
nizat un concurs de viteză pe 
circuit ta condiții meteorolo
gice cu totul deosebite (a 
plouat timp de 6 ore, toren
țial), fiind la înălțime din 
toate punctele de vedere. 
Gazde bune, cu multă grijă 
pentru organizare, s-au do
vedit și sibienil, cu prilejul 
concursului de viteză ta coas
tă de la Păltiniș, ca șl gălă- 
țenli, care au făcut din pri
ma etapă a campionatului de 
karting o sărbătoare tine
rească. Concurențll (de fapt, 
copii și tineri) au primit 
'lori, cadouri, au fost plim
bați, în timpul liber, ou va
porul pe Dunăre.

Fellclttodu-1 pe toți cei de 
mai sus (fără a uita organe
le de miliție, care dau ta 
toate județele țării un spri
jin deosebit la organizarea u- 
nor astfel de curse) așteptăm, 
firește, ca exemplul lor să fie 
urmat...

Modesto FERRARINI

nice. Desigur, forul de specia
litate a luat toate măsurile 
pentru buna organizare a com
petiției, la care vor fi prezenți 
cei mai buni boxeri din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia. Tur
cia și România.

Intr-o discuție purtată cu se
cretarul responsabil al federa
ției, Dumitru Ciobotaru, am a- 
flat ultimele noutăți legate de 
întrecerea ce va avea loc la 
Tulcea. Pentru o cit mai bună 
comportare a pugiliștilor ro
mâni, s-a hotărît convocarea, 
la pregătire a celor mai buni 
sportivi de la fiecare categorie, 
inclusiv a celor, din echipa de 
la „europene". Au fost alcă- ~ 
tuite două loturi : A și B. Pri
mul il are la „cirmă" pe antre
norul emerit Teodor Niculescu, 
ajutat de Adrian Teodorescu. 
Gabriel Pometcu, Ion Monea și 
Constantin Ciucă, iar al doilea 
este condus de antrenorul eme-

rit Ion Popa, secondat de 
Gheorghe Fiat, Ion Dumitru 
și Marin Diaconescu.

La 24 iunie vor fi selecționați 
cei ce ne vor reprezenta la 
Balcaniadă. Dar, iată compo
nența celor două loturi ; A : 
I. Boboc, I. Moise, D. Radu. 
Gh. Govici, I. Panaite, V. Sbu- 
ghin, T. Cercel, P. Căpriceanu, 
FI. Stan, S. Cutov, M. Nicules
cu, Fl. Ungureanu, I. Budușan, 
C. Ghindăoanu, Gh. Costache, 
V. Gîrgavu, M. Sirba, V. Si- 
laghi, P. Bornescu. I. Dobre. 
V. Vasile, G. Donici, I. Cernat. 
V. Mărgineanu, FI. Țîrcomnicu: 
B : V. Ciobanu, M. Constantin, 

Sîrca, C. Băluță, T. Dinu,

In seria B a Diviziei A la polo 
s-au Înregistrat următoarele re- 
zudtaite: C.S.Ș. Triumf București — 
Rapid Arad S—6 (1—2, 1—2, 1—0, 
2—2). Au marcat : Marc 2, Szabo 
2, Selegean, Brlnzei (R) șl To- 
mescu, Herișanu, Nlcolae, Ser
bau, Pițăgoi (C.S.Ș.) ; Mureșul 
Tg. Mureș — Politehnica Cluj- 
Napoca 3—14 (0—4, 1—3. 2—1.0—6). 
Principalii realizatori : Pop 5 și 
Sebestyen 4 de la clujeni.

In meci restanță conȘnd pen
tru campionatul Diviziei A la 
rugby, ieri, la Constanța, for
mația locală Farul a surclasat 
echipa Știința Petroșani : 33—3 
(18—0). A fost un joc la dis; 
creția campionilor, care — deși 
lipsiți de aportul internaționa
lilor Mușat ți Ioniță — au do
minat categoric pe Înaintare.

Au înscris Celea, FL Constan
tin. Grigore, Podaru (toți 4 
înaintași !) — cite o încercare, 
Holban (2 l.p., 1 1J1.C. și 4 
transformări), respectiv E. 
Stoica (l.p.). Arbitru: M. Ga- 
vrici. (Cornel POPA, coresp.)

N.R. Unde se va opri oare 
vertiginoasa „coborîre Pe to

bogan" 
Jiului,
acum. . 
tenth 
In 3 i 
geiri), 
puncte

MINUNATA RETORTĂ A NATURII
(Urmare din pag 1)

majoritate ti- 
sport ca orice

B :
A.
N. Popa, D. Ilie, FI. Livadaru,
C. Hajnal, L. Sandu, I. Vladi
mir. S. Mezei, N. Chioveanu, 
S. Tirilă, I, Catană, AI. Crișan,
D. Voinescu, Gh. Preda, 
Joița, D. Micu, M. Grigoraș.

Paul IOVAN

i.

Un joc al nepăsării ți indisciplinei:
7

!> HAI SĂ NE RETRAGEM DIN CONCURS!"
în anii din urmă, ambițioa

sa echipă bucureșteană de oi
nă Gloria, a întreprinderii de 
țevi „Republica" (pregătită 
de la Înființare de maestrul 
sportului Ivan Votau), consti
tuia o adversară din ce ta 
ce mal de temut pentru cu
noscutele formații Dinamo, 
Universitatea și C.P.B. Dor
nici de afirmare, metalurgiștii 
s-au calificat adesea în fazele 
superioare ale unor impor
tante competiții republicane. 
La finala campionatului na
țional, ediția 1973, desfășurată 
la Alba lulla, ei s-au clasat 
pe locul IV, Înaintea multor 
echipe consacrate, iar ta anul 
următor au ocupat locul II 
in „Cupa României".

Acum însă... De clțlva ani, 
de ctad conducerea tehnică a 
secției a fost preluată de an
trenorul Gheorghe Ursache, 
formația Gloria — ctadva In 
plină ascensiune — a devenit 
(deșt continuă să se bucure 
de condiții corespunzătoare 
de pregătire ți participare la

concursuri) o echipă fără am
biții, datorită faptului că in 
rtadurile Jucătorilor s-au stre
curat delăsarea șl Indiscipli
na. Nepăsarea și lipsa de res
ponsabilitate au ajuns ptaă 
acolo incit, la ora actuală, 
antrenorul nu mal poate a- 
duna nici 11 jucători pentru 
â participa măcar la con
cursurile programate ta Bucu
rești, Gloria rattad atît anul 
trecut, cît șl recent, pe Sta
dionul tineretului din Ca
pitală, calificarea ta etapele 
superioare ale campionatului 
național și, respectiv, „Cupa 
României". Neprezenttad echi
pa completă, metalurgiștil s-au 
retras de fiecare dată din 
competițiile menționate, pen
tru că nu mai aveau șanse. 
Cineva spunea, mai în glumă 
mai ta serios, că la actuala 
ediție a „Cupei României" ju
cătorii de la Gloria s-au re
tras de pe teren pentru că se 
grăbeau să la masa...

Traian IOANIȚESCU

muniștii, marea 
neri iubitori de 
tineri.

lată, printre 
zări", notăm că . 
secții de performanță, din care 
6 sint afiliate la federații. Lup
tele sint in „A". fotbalul in „C“.

Dar sportul de masă 7 Da, 
sint fi aici „unele realizări". 
Campionatul asociației te ține 
cu regularitate, de 5 ani, la 6 
discipline — fotbal, handbal, 
volei, tenis de masă, șah. popi
ce —, iar „Daciada" a făcut 
ti crească foarte mult numărul 
participanților. „Cupa Chimit- 
tul" este o altă intrecere ți ea 
cu ediții de iarnă ți de vară, 
cea actuală urmind tă te în
cheie in preajma marii tirbi- 
tori de la 23 August, căreia li 
este dedicată. Asociația, cu 
sprijinul conducerii Combina
tului, Centralei ți al Consiliu
lui județean al sindicatelor cu 
propriile mijloace, dar mal a- 
les cu multă, multă muncă ob
ștească, a amenajat un teren 
de sport gazonat, cu pistă 
atletism, cu vestiare ți 
sanitar, pe malul riului 
nești.

— Dar cu agrementul, 
excursiile cum stați 7 între
băm... Știți, este o sarcină...

In loc de răspuns, sîntem in
vitați la „Zona de agrement și 
recuperarea forței de muncă". 
In drum aflăm că, de cum a 
apărut Decretul Prezidențial 
nr. 149, Comitetul oamenilor 
muncii a numit o comisie care 
tă analizeze și să facă grab
nic propuneri. S-a obținut a- 
probarea organelor de partid 
și de ttat locale și a și început 
amenajarea „zonei", pe malul 
ttlng al lacului de acumulare

..unele reali- 
funcționeazi 9

de 
grup 
Olă-

cu

PROGRAMA-

PROGRAMA*

IJJ.M.S.-BUCUBESTI ÎN
CADREAZĂ DE URGENȚA 
PENTRU DEPOZITUL PIESE 
AUTO MILITARI DIN STR. 
VALEA CASCADELOR NR. 24, 
SECTOR ÎS
• ANALIST 

TOB;
• ANALIST 

TOB PRINCIPAL
• RECEPȚIONEBI PIESE 

AUTO J
• AGENȚI PRIMITORI;
• SORTATOBI;
• ELECTRICIAN AUTO;
• ZUGRAV;
• MUNCITORI NECALIFI- 

CAȚI DIN JUDEȚELE ILFOV, 
TELEORMAN, DÎMBOVIȚA.

RELAȚII LA TELEFON 
12.89.18 — 12.19.62.

»\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^* l
AUTOTURISME „Dacia 1300*. 
IMPORTANTE SUME DE BANI de 
lori variabile }i fixe.

3 extrageri, in continuare, a cite 4 
mere.

© In total se extrag 12

DUMINICÂ 
3 IUNIE

NUMAI CINE JOACA POATE CiȘTIGA :

FORMULA TEHNICA SIMPLA 
Șl AVANTAJOASA :

8

va-

nu-

numere din 75.

DE A CIȘTIGA I 
simbătâ 2 iunie

MAI MULTE BILETE - MAI MULTE ȘANSE 
ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor - 
1979.
Agențiile Loto-Pronosport oferă ți bilete gata completate.

&

I

al hidrocentralei Rm. Vilcea. 
Malul a fost terasat, s-a făcut 
o plajă, eu vestiare și, in pers
pectivă, vor fi acolo și dușuri. 
Pe „platou", intr-un luminiș, 
au și fost ridicate 10 din cele 
30 de căsuțe tip camping, o 
cabană-bufet, un foișor pentru 
formația artistică ți o terasă 
pentru dans. In 1980 zona va 
fi gata, dar ea e luată și a- 
cum cu asalt duminica. Ca ți 
la baza sportivă, t-au folosit 
materiale recuperate din demo
lări și modernizări, dar mai a- 
les t-a muncit cu rivnă tn 
timpul liber, au venit și vecinii, 
cei din satul Fedeleșoiu, din 
Dăiești și Runcu, si dea o mi
nă de ajutor. Am văzut aceas
tă zonă de agrement și refa
cerea forței de munci, reali
zare modernă ca însuși combi
natul, și mărturisim că ploaia 
repede, cu tunete ți fulgere, 
care ne-a print acolo nu ne-a 
știrbit cu nimic plăcerea de a 
petrece, chiar și mai puțin de 
un ceas, în acest adevărat colț 
de rai.

let
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DUPĂ FINALELE CAMPIONATE
(Urmare din pag- 1)

datorită faptului că la catego
riile lor există luptători de va
loare destul de apropiată (74 
kg, 82 kg, 90 kg). Dar, dincolo 
de această situație obiectivă — 
așa cum remarca și antrenorul 
coordonator Ion Corneanu — a 
existat și o oarecare relaxare 
a eitorva dintre participanții Ia 
campionatele europene (N. Gin- 
gă, I. Păun. I. Draica, P. Dicu) 
și, de ce să n-o spunem, ih 
unele cazuri, convingerea, deloc 
justificată, eă, oricum, ei vor 
obține victoria, așa cum au ob
ținut-o in alte rinduri.

Iată de ce, exprimîndu-ne 
satisfacția fată de evoluția de 
ansamblu a componenților echi
pei, socotim că este întru totul 
îndreptățită opinia antrenorilor 
care ne-au mărturisit intenția 
de a folosi concluziile desprin
se Ia această- ediție a campio
natelor naționale în perioada 
următoare de pregătire, căutîn- 
du-se eliminarea 
rilor constatate, 
(în unele cazuri, 
tarea) tehnicii 
luptă în scopul obținerii formei 
sportive maxime la campionate
le mondiale din luna august.

Referindu-ne, în continuare,
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După meciul de la Galati al lotului A
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Testul de marți (partida 
F.C.M. Galați) al actualei

BUSCHNER
ANUNȚA

MODIFICĂRI
telefon), 

antrenorul 
convocat

eu
__ __ ... , __ c-
chipe naționale nu a dat răs-

nu-punsuri satisfăcătoare. Nu 
mai înfrîngerea, pe gazonul u- 
nei divizionare B, deranjează, 
cl, în aceeași măsură, prestația 
neconvingătoare a selecționabi- 
lilor. Ea s-a caracterizat în 
primul rînd prin lipsă de an
gajament fizic, ceea ce a anu
lat din start orice inițiativă pe 
plan tactic și tehnic. Ștefan 
Covaci însuși a reproșat echi
pei menajamentul fizic.

în chingile, acestui spirit de 
conservare, realizările au tre
buit căutate cu luminarea. Toți 
cei 14 jucători utilizați au evo
luat sub nivelul mediu realizat 
de-a lungul campionatului și 
suma acestor modeste valori 
individuale nu putea decît să 
fie depășită de o parteneră teh
nică, ambițioasă, care, în preaj
ma unei bănuite promovări h 
prima divizie a transformat la 
rîndu-i Intilnirea intr-un test 
reușit cu brio — din punctul ei 
de vedere. Sintetizînd însă 
evoluția „tricolorilor", porțiu
nea cea mai vulnerabilă se re
feră la posibilitățile atacului. 
Doar cinci șuturi (superficiale) 
pe spațiul porții (!) reprezintă 
un bilanț palid și nici nu se

!•••
putea spera mai mult în condi
țiile în care Dudu Georgescu, 
teoreticul pivot al ofensivei, se 
simte stingher în postura vir- 
fului avansat. A devenit o a- 
xiomă că prezența lui D. Geor
gescu în teren impune centrări 
repetate pentru valorificarea 
detentei și a loviturilor cu 
capuL Marți nu a beneficiat 
de un asemenea serviciu, iar 
înlocuirea unei extreme clasice 
(FI Grigore) cu un vîrf cen
tral (Terheș) a fost o soluție 
pe care nu am înțeles-o. Nici 
noi și nici vivacele nr. 7 dina- 
movist Țălnar, care a rămas 
pironit pe banca rezervelor.

Să sperăm că lotul A va în
văța din greșelile testului gă- 
lățean.

BERLIN, 30, prin 
Luni dimineața, 
Georg Buschner i-a 
pe componenții lotului R. D. 
Germane parteneri ai fotbaliș
tilor noștri tricolori pentru par
tida de vineri. Au survenit 
două modificări. Din cauza ac
cidentării, in partidele susți
nute duminică, in penultima e- 
tapă de campionat, a fundași
lor Kische $1 Baum, au 
titularizați Noack, de la 
namo Berlin și Steinbach, 
la F.C. Magdeburg. Primul

doilea 
națio-
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apoi, fn finali, eleva antre
norului ștefan Popescu a "— 
înregistrată in 24,3 I

Poate că Nicoleta Lia 
avea vreo fericită ocazie 
plnă la sfîrșitul anului, 
găsească o competiție cu 
nometraj electric și să reali
zeze recordul de care, indis- 
cutabil, este capabilă (cel e- 
lectric este de 25,13 Otilia Șo~ 
mănescu — 1976). Altfel, Nico
leta va deveni junioară I, apoi 
senioară, fără ca, pe planul 
performanței ti fi lăsa» ceva 
in urmă-i I

Cazul Nicoletei Lia nu este 
însd, din păcate, rinoular. La 
prima etapă a „Cupei Româ
niei", concetăteanca sa Ana 
Marcu a realizat, de aseme
nea, o performanți buni la 
400 m, care nu va fi tnsd 
omologată ca record al ju
nioarelor deoarece n-a fost 
nici ea cronometrată electrici—

Federația noastră de atle
tism are în dotare o instala
ție de cronometraj electric, pe 
care n-o folosește inși pentru 
că-l lipsesc nu știm ce chi
micale și filme (poate măcar 
acum, la „internaționale* o 
va pune totuși in funcțiune.'), 
ceea ee, precum se vede, duce 
la situații neplăcute pentru 
mulți alergători fruntași. Față 
de această problemă, sugerăm 
F.R.A. să manifeste înțelegere 
și să omologheze, de ta caz 
la caz, recordurile înregistra
te, evident, electric dar și pe 
cele cronometrate manual. 
Nu-i păcat să se irosească în 
van eforturile de autodepășî- 
re ale atttor și atîior alergători 
și alergătoare f

Romeo V1LARA

fost

E DE LUPTE GRECO-ROMANE
des- 
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ceași grijă, de valorificarea la 
maximum a calităților de care 
dispun aceștia, ducindu-i astfel 
spre treptele superioare ale 
performantei.

în finalul acestor însemnări, 
se cuvine să amintim și aportul 
corpului de arbitri, care, atit 
prin corectitudine, cit si prin 
maniera de a conduce lupta, au 
contribuit la stimularea dina
mismului si tehnicității întrece
rilor.

fost 
Dy- 

de 
este

aștep- 
joi

un debutant, cel de al 
a mai evoluat in echipa 
nală.

Fotbaliștii români sînt
tați să sosească ia Berlin 
dimineață, zi in care vor efec
tua un antrenament pe stadio
nul Weltjugend (capacitate 
60 000 de locuri), care va găz
dui lntUnirea.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
•

• SCHIMBARE DE ORAȘ LA 
MECIUL RESTANTA DIN „CUPA 
ROMÂNIEI*. După cum se știe 
duminică 3 iunie se va disputa 
meciul-restanță din .Cupa Româ
niei- (optimi) dintre formațiile 
Sportul studențesc $1 F.C. Argeș. 
Inițial, jocul fusese programat pe 
stadionul Rulmentul din Alexan
dria. dar — după cum statem a- 
nunțațl de F.R.F. — partida se 
va disputa la Brăila pe Stadionul 
municipal, cu începere de la ora 
11. Arbitri : Otto Anderco (Satu 
Mare), ajutat la linie de A. Dră
guț (Zlmnicea) si C. Nițu (Tr. 
Măgurele). In deschidere (ora 9) 
va avea loc jocul F.C. Brăila — 
Minerul G. Humorului, din 
drul celei de a 31-a etape a 
viziri B.
• CELE DOUA JOCURI

divizia b, de duminică. 
Capitală se vor disputa, de 
ora 11, _ - -
organizatoare : Rapid_______
PlopenL pe GluleștL iar Autobu
sul — Viitorul Scornicești, * pe 
Autobuzul.

ca- 
Di-

DE
din

_______ ____ 1>
pe stadioanele echipelor 

Metalul

• ÎN ORGANIZAREA LICEU
LUI INDUSTRIAL DIN AIUD, se 
va desfășura, inceplnd de astăzi 
$1 pînă slmbătă. faza finală, pe 
tară, a competiției rezervată li
ceelor industriale din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgice. 
Participă : Liceul Industrial nr. 1 
Hunedoara. Liceul Industrial Sim- 
leul Silvaniei. Liceul nr. 2 Călă
rași. Liceul Industrial Slatina și 
Liceul Industrial Brăila. Partide
le vor avea loc pe stadionul Me
talul din Alud. (D. Vatau-coresp.)

• DUMINICA, MECI INTEBNA- 
TIONAL LA AR.AD. Fruntașa 
seriei a IX-a a Diviziei Q 
StrunguL va întfinl r- rr-t—pe 
stadionul său (ora 11). tatr-un 
meci amical. formația A-S.V. 
Neufeld, din Kga a H-a a cam
pionatului austriac.

Nicola Comucci

ÎN TOT CEEA CE FACE
FOTBALISTUL-PERFORMER,

NU TREBUIE SA-I LIPSEASCĂ MINGEA
Profesorul Nieota Comucci, ju

cător *1 Florentinei eu mal bine 
de M de ani ta urmă, actual
mente director de studii al ves
titului Coverclano, le-a vorbit, 
alaltăieri, antrenorilor noștri des
pre „Problemele * 
ale perioadei de pregătire", 
capătul unei expuneri de o 
— plin* de... „efort aerob 
anaerob", eare ridici pulsul 
eătorulul plai ta valori de 
pe minut, de „stimul! ai proce
selor enzimatlce*, de „interval- 
trenning*. ș.a.m.d. l-am Întrebat 
pe testul fotbalist al anilor Tt—t» 
dacă ta vremea aceea s-ar fi 
■upus unei asemenea pregătiri 
realmente științifice. „Poale că 
da , dar, In mod cert, n-aș fi re
zistat-. Un răspuns completat ast
fel de Nieota Comucci: ~ 
că organismul meu n-a 
mod gradat aclimatizat 
asemenea regim de efort 
ta virsta junioratului*.

— Dar acum ?
— Acum se joacă un alt fotbal 

Numărul partidelor îr.tr-un an 
eompetițional s-a dublat, viteza 
de joc a crescut considerabil. Re
zistă. desigur, unul asemenea joc 
numai cel ce se pregătește ta 
consecință...

— Vorbiți de viteză, de rezis
tență. Despre tehnică nu ne spu
neți nimic t Ce Joc ocupă ta 
concepția dv. acest factor spe
cific ai jocului de fotbal, ta an
samblul procesului de pregătire î

— Un toc de prim-plan, se ta-

fundamentale
La 

or* 
«1

„Pentru 
fost ‘ 

ta 
taci de

țelege. încă de ta întfia selec
ție pentru echipele de copil o- 
perează. ea prim criteriu, talen
tul, abilitatea tehnică. -----
derit atit: pentru a 1 
tlnărulul fotbalist o 
morfologică normală, 
rea calităților fizice ta ______ __
13—14 ani se realizează eu pre
cădere prin tnt errr. etfiul jocului. 
Abia de la virsta de 1* anL rir.d 
începe eu adevărat procesul de 
dezvoltare musculară, se testată 
șl în direcția pregătirii fizice spe
ciale. Revenind la fotbalistul ma
tur, performer, trebuie spus eâ 
TOT CEEA CE LUCREAZĂ EL 
IN PERIOADA CO SIPET 1I1ONA- 
LA SE FACE CU AJUTORUL 
BALONULUI. în felul acesta se 
procedează, ta genere, ta Ralia. 
Doar metodica mai diferă de la 
o echipă ta alta, de ta un an
trenor la altul, tatrurit ta pe
ninsula noastră si elima„. diferă.

— Spuneti-ne, de ee. ta condi
ții de pregătire aproximativ ace
leași, nordul Italiei Învinge, de 
regulă, sudul. Milano și Torino 
ptastadu-și între eie perioadele 
de hegemonie T

— Juventus și A.C. Milan stat 
cluburi mult mai bcgate. Ișf per
mit să achiziționeze earn tot ce 
e mai bun.

— Deși nu aparține nordului, 
deși nu posedă lirele lui A.C. Mi
lan, Perugia este revelația cam
pionatului recent încheiat. Cum 
ti explicați locui doi, fără nici 
o tafrtagere î

Mal mult 
se asigura 

creștere 
dezvolt a- 

vlrsta de

UNGARIA-ROMANIA 3-0 (2-0), 
ÎN PRELIMINARIILE J. O.

(Urmare din pag. I)
ta a ratat intervenția. In a- 
ceastă repriză, atacurile echipei 
noastre au fo6t rare, dar. In 
min. 40, se putea marca, cînd 
Augustin și Radu II s-au în
curcat reciproc. La reluare, jo
cul e mai lent, dar comere- 
le ee înmulțesc la poarta noas
tră. Cu numai două-trei cen
trări, la care Cămătaru nici nu 
venea la lntîlnire, olimpicii 
noștri nu puteau echilibra si
tuația din teren, cu atit mai 
mult cu cit randamentul celor 
de la mijloc era scăzut. In 
min. 77, gazdele au înscris 
Iul calificării. A fost un gol 
discutabil. Cind Borostyan a 
centrat, doi din coechipierii lui 
se aflau în ofsaid. Tușierul a 
ridicat steagul, dar centralul a 
lăsat jocul să continue și KISS 
a înscris. Observatorul FJ.FA., 
Heinz Gero (Austria), ne de-

REPREZEMTATIVA CUBEI

ro-

VA EVOLUA IN TARA NOASTRĂ
Reprezentativa Cubei susține 

trei meciuri In țara noastră. In 
prima partidă, duminică 3 iunie, 
ea va evolua la Baia Mare în 
compania divizionarei A Fotbal 
Club. Miercuri 6 iunie, oaspeții 
no$tri vor juca la Cluj-Napoca 
cu divizionara B Universitatea.

Fotbaliștii cubanezi vor disputa 
șt un al treilea joc în compa
nia unei echipe încă nedesemna
te.

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Artlzl se vor disputa pe sta- 
dioaaele Tractorul și Municipal 
dm Brașov ultimele meciuri In 
cadrul turneului final al camplo- 
aatului de juniori : C.S.Ș. Craiova
— Tractorul Brasov. „U- Cluj- 
Napoca — F.C. Șoimii Sibiu (se
ria D. C.S.Ș. Pajura București
— CS3- Timișoara. S.C. Bacău
— F.C. Constanța (seria a n-a).

— După mine, performanța ei 
au este un miracol. Atlt la noi. 
eSt șl ir. alte țări ale lumii, mai 
în fiecare an se produce „explo
zia* unei echipe-outsider. repre
zentantă a unul oraș mai greu 
de găsit pe o hartă. întrebarea e 
alta: este cu adevărat Perugia o 
formație valoroasă ? lată și răs
punsul: doar ta măsura in eare 
ea va repeta performanța. Abia 
atunci 11 vom putea aprecia po
tențialul de joc, abta atunci ! se 
va recunoaște ttaărului ei antre
nor. Castanlero. Întreaga-: capa
citate profesională. Credeți. de 
exemplu, că pentru a putea de
veni „celebrul H H.“, iul Herrera 
l-ar fi fost suficient o singură 
performanță eu „inter- ?

— Apropo, dv. ee loe U atri- 
buiti lui Herrera ta ierarhia teh
nicienilor fotbalului mondial î

— Un loc de frunte, firește- A 
gîndit. în ..perioada Inter*, fot
balul ca nimeni altul, l-a studiat 
și i-a înțeles bine pe Suarez. Jair 
și Peiro. creînd pentru ei un 
sistem și o tactică. Discutat a 
fost, după opinia tr.ea, pentru 
greșelile... altora. Ale antrenori
lor care au vrut, să-1 imite fără 
a avea ta echipă jucători de pro
filul lui Suarez. Jalr șl Peiro. De 
aceea am insistat si la lecția 
mea pe un singur, hal să-l zicem, 
secret profesional: i-am sfătuit 
șl pe antrenorii români să nu i- 
mite niciodată pe nimeni...

clara la sfîrșitul meciului că 
de pe banca pe care se afla nu 
putea vedea poziția de ofsaid, 
că intr-adevăr tușierul a ridicat 
steagul, dar că „centralul" este 
cel care decide. Aceasta a fost 
istoria golului trei, dar nu tre
buie să uităm că echipa noastră 
a jucat slab, că mare lucru nu 
se putea realiza cu doi atacanți 

................................... apă- 
aces- 

ocazie 
slab 

a reu- 
gol, 
mai 
fa- 
că- 
sub

izolați și pîerduți printre 
rătorii unguri. Cu toate 
tea. Stan a avut o bună 
(min. 86), dar a trimis 
cu capul, iar Augustin nu . 
șit să reia de la 6 metri în 
șutind peste poartă I Să nu 
vorbim de o altă situație 
vorabilă a lui Iovănescu, al 
rui randament a fost mult__
așteptări, ca și cel al lui Radu 
II, Cămătaru, Doru Nicolae, 
Ivan și Speriatu.

Arbitrul Klaus Scheurel (R.D. 
Germană) a condus cu scăpări 
următoarele formații :

UNGARIA : Toth — Szanlo, 
DUNAI III, Raab, KUTASI — 
Olah, TATAR (min. 89 PalJ) — 
BOROSTYAN. Kiss, Weimper, 
Fekete (min. 49 Tieber).

ROMANIA
5,
4
6.
6

Zamfir 
6. Ivan
Nicolae 
du] eseu
Radu n 4 
5). Cămătaru 5.

Speriatu 5 —
Ștefânescu 7, Cirstea 
— Augustin 6, AL 
Iovânescu 5. A. Ră- 
(min. 80 Stan) — 
(min. 46 D. Nicoîae

„BINE“ DOAR

CIND LIPSEȘTE

MIZA
Am 

neața 
lidera ________________________ _
șl Gloria Buzău,
situată la periferia clasamen
tului. Meci plăcut, 
faze bine lucrate, __ 
precise și puternice ți___
două goluri de fiecare echi
pă. D.n teren lipseau cițiva 
titulari, de-o parte și de alta, 
chemați la loturile reprezen
tative. dar absența acestora a 
trecut, am putea spune, ne
observată. Pentru câ Înlocui
torii titularilor erau, în fond, 
tot jucători divizionari A, iar 
eforturile lor lăudabile au fă- 
et:t ca din joc să nu lipseas
că... fotbalul. Privit prin a- 
această prismă, meciul ami
cal Dinamo — Gloria și-a 
atins scopul, ca mijloc de În
treținere a pregătirii în ca
drul actualei pauze intracom- 
petfixmale. El a confirmat ta 
același timp — dacă mai era 
nevoie — faptul că, aproape 
fără excepție, echipele noas
tre joacă bine in meciurile 
amicale. Adică joacă bine 
atunci cind lipsește miza, a- 
ceea care face fotbalul cu 
adevărat competitiv. Pierind 
de la o astfel de observație, 
ni s-a părut foarte semnifica
tivă remarca unui vechi an
trenor: „dacă s-ar întocmi
un clasament ta funcție de 
rezultatele obținute in meciu
rile amicale, fără miză, fot
balul românesc și-ar depune 
o serioasă candidatură — hai 
să nu zicem la un titlu con
tinental — dar oricum ta un 
loc pe podium 1*

O fi. n-o fi exagerată o a- 
semenea afirmație, cert esie 
că ea conține și mult adevăr. 
Da. jucăm bine în afara pe
rimetrului competiției, dar in 
interiorul acestu-a ne cam 
pierdem In mediocritate. De 
ce ? Explicația ține nu atit de 
factori de ordin instructiv, al 
căror arcrt se simte, totuși, 
mai mult sau mai puțin, in 
economia de ansamblu a unui 
meci. Determinant, după pă
rerea noastră, apare factorul 
educativ, cu componenta sa 
morală, care Intr-un joc cu 
miză pretinde o atitudine de 
bărbăție și curaj, de mare 
angajament și de luptă — co
rectă, evident — pentru vic
torie, de dăruire sportivă. La 
acest capitol sintem 
ticltari De aceea 
noastre joacă bine 
„amicale", unde nu 
gă puncte și nu 
mese clasamente.

asistat slmbătă dimi- 
la un joc amical intre 
campionatului, Dinamo, 

formație

cu multe 
cu șuturi

I cite

încă de- 
echipele 
doar la 
se ciști- 

se tntoc-
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G. N1COLAESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Programul concursului Pronosport de dumisică 3 Iunie cuprinde 

în totalitate meciuri din campionatul de fotbal al Diviziei B, din 
care au mal rămas de jucat numai patru etape, botârttoare pentru 
apropiata configurație finală a clasamentelor. In perspectivă, așadar, 
partide viu disputate, cu rezultate greu de anticipat, dar și pro
mițătoare de mari ciștiguri pentru eei mal Inspirați partlcipanțl. 
Iată pronosticurile antrenorului Ion Buzoianu, de la C.S.M. Suceava.

Pentru amatorii de Loto: astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor ta tragerea obiș
nuită de milne. 1 iunie 1979. MAI 
MULTE BILETE — MAI MULTE 
SAME DE SUCCES 1

FOTBAL PENTRU ELEVI

NUMERELE EXTRASE
1. Rapid — Metalul Plopenl 1 LA TRAGEREA PRONOEXPRES
2. Chimia Turnu Măgurele — Progresul Vulcan 1, X DIN 30 MAI 19793. Autobuzul — Viitorul Scornicești 1
4.
5.

Poiana Cîmplna 
Chimia Brazi

— șoimii Sibiu
— Metalul București

1
1, X Extragerea I: 30 1 18 42 23 9.

6. Rulmentul Alexandria — Petrolul Ploiești 1, x Extragerea a n-a: 24 13 25 27
7. Victoria Tecuci — C.S.M. Suceava X, 2 34. 4.
8. Tractorul Brașov — F. C. Constanța 1

CIȘTIGURI:9. Viitorul Vaslui — I.C.I.M. Brașov 1 FOND TOTAL DE
10. Industria sîrmei C. Turzli — Aurul Brad 1 1.242.909 lei. din care 491.333 lei
11
12.

Dacia Orfiștie
Victoria Călan

— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C.M. Reșița

1, X, 2
1 report la categoria 1 și 4.016 lei

13. Metalurgistul Cugir — Gloria Bistrița 1 report la categoria 2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTROAPARATAJ (str. Ham
barului nr. 1, sector 3) organizează noi selecții pentru secția 
de fotbal dintre elevii născuți in anil 1964—1965. Cei admiși 
ta grupele de fotbal vor fi școlarizați în cadrul liceului cu 
același nume, clasa cu profil electrotehnic.

Testarea candidațiilor — care vor trebui să depună în prea
labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeverință 
medicală pentru elev-student tip 18.i 002. analize hepatice și 
cardiovasculare, elecrccardiograma și copie a certificatului de 
naștere) — va avea loc in perioada 20—26 iunie 
sportivă a clubului.

Elevii din provincie vor primi gratuit cazare șl
Relații se pot primi la secretariatul liceului,

Z7.33.35.

masă.
La telefonul



*La C. E. de judo de la Bruxelles

SPORTIVII ROMANI AU FĂCUT PE PRIMELE LOCURI PE MICUL Șl PE MARELE ECRAN

NOI PAȘI PE DRUMUL PERFORMANTEI
La Bruxelles s-a consumat 

recent a 32-a ediție a Campio
natelor europene de judo. Spor
tivii români, deși n-au fost pre- 
zenti la toate categoriile de 
greutate, au obținut un bilanț 
meritoriu : două medalii dc 
bronz cucerite de Nicolae Vlad 
(cat. semiușoară) și Mihalache 
Toma (semimijocie). Performan
tele realizate la această ediție 
sînt lăudabile, mai ales dacă a- 
vem în vedere că de pe foile 
de concurs a lipsit (fiind acci
dentat)’ cel mai valoros sportiv 
al nostru. Arpad Szabo, cel care 
cucerise medalii la ultimele 
două ediții.

La înapoierea în Capitală am 
solicitat unele amănunte tehni
cienilor care i-au însoțit pe 
sportivii noștri. Atît Anton Mu- 
raru, secretar al F.R.J.. cît și 
Aurel Barbu, antrenor al lotu
lui. au remarcat că la C.E. de 
la Bruxelles au apărut multi 
țineri deosebit de talentati care 
au răsturnat toate calculele 
hirtiei. Deși au fost prezenți 
toti campionii ediției de anul 
trecut, doar unul si-a păstrat 
titlul, fapt unic în istoria com
petiției continentale 1 Mai mult, 
numeroși sportivi de mare re
putație, cum sînt G. Reissman 
(R.D.G.), de trei ori campion 
european, D. Lorentz (R.D.G.), 
dublu campion continental (la 
semigrea și la open), și N. Iaz- 
kievici (U.R.S.S.). medaliat cu 
aur, nici n-au urcat pe podium, 
iar alți mari judoka, între care 
l-am reținut numai pe G. Kru
ger (R.D.G.). de patru ori cam
pion al Europei, au fost nevoiti 
să se mulțumească cu medalia 
de bronz. Printre tinerii remar
cați au fost menționați N. So- 
loduhin (U.R.S.S.) si N. 
(semiușoară), L. Adams 
Elia). E. Gamba (Italia) și E. 
Babanov (U.R.S.S.) toti la ___
ră și elvețianul V. Kothlisber- 
Cer la mijlocie.

..în general, sportivii români, 
după cum a apreciat Anton Mu- 
raru. secretarul F.R.J., s-au 
prezentat foarte bine din punct 
de vedere al pregătirii fizice, ei 
au dispus de asemenea de o 
tehnică în regim de forță bună.

Vlad 
(An-

usoa-

TlDNfll INTERNATIONAL
runda a 8-a a turneului de 
de la Plotrkow Tribunal- 

(Polonia). maestra româncăski
Ligia Jicman. jucînd cu piesele 
negre, a învins-o pe Malgorzata 
Wlze (Polonia). în clasament

SENZAȚIE LA SUHL: H. WEISENBERGER (R. F. G.) 
A REUȘIT 600 p LA PISTOL VITEZĂ!

O serie de rezultate de mare 
răsunet au fost înregistrate la . 
concursul internațional de tir 
de Ia Suhl (R.D. Germană). S. 
Iohansson (Suedia) a totalizat 
1170 p, la pușcă liberă 3x40 f 
(Mircea Ilca — 1133 p, locul 
48) : V. Lvev (U.R.S.S.) și 
I. Miiev (Bulgaria) au reușit 
599 p. la pușcă Jiberă 60 f c (E. 
Antonescu — 592 p, locul 30) ; 
H. Vollmar (R.D.G.) s-a ridi-

DUPĂ CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI PENTRU ,,CUP4 MONDIALĂ"
/Urmare din pag. 1)

în compania selecționatei Bul
gariei la un scor strîns. dar 
•jocul prestat a pus clar în evi
dentă diferența de pregătire 
dintre cele două concurente. 
Iată un nou argument al evo
luției descendente marcată de 
naționala, noastră: la „Cupa 
Savaria”. în aprilie, aceeași for
mație bulgară era depășită, în 
timp ce la București abia s-a 
reușit o... înfringere onorabilă. 
Fetele noastre s-au străduit cît 
au putut, au dorit să cîstige. 
dar. din păcate, nu au putut cît 
au dorit. Si s-a văzut clar că. 
neavînd resurse atletice, au 
Pierdut cel mai adesea dispu
tele la fileu (atac, blocaj), dar 
s-a mai văzut că si din punct 
de vedere tehnic există serioa
se deficiente (în primul rînd la 
preluarea din serviciu si chiar 
din atac, precum si la executa
rea serviciului). Adevărul este 
că. la nivelul de pregătire cu 
care s-a prezentat în concurs, 
echipa a mizat. înainte de toa
te. pe experiența si gîndirea 
tactică a unor jucătoare ca 
Marla Enache. Mariana Ionescu,

-- -- — f 
dar — să recunoaștem — abso
lut toți au fost depășiți de ad
versar la capitolul viteza exe
cutării procedeelor tehnice. Ast
fel, au . pierdut avantaj'ul unor 
puncte tehnice prețioase, obți
nute la capătul multor efor
turi. in numai citeva fracțiuni 
de secundă”.

Solicitindu-1 pe antrenorul A. 
Barbu să caracterizeze succint 
comportarea fiecărui sportiv, a- 
cesta ne-a spus : „N. Vlad a 
fost cel mai puternic concurent 
Ia categoria sa. N-a pierdut nici 
un meci in grupă si. fără eroa
rea de arbitraj din partida cu 
R. Rohleder (R.F.G.). s-ar fi 
luptat cu mari șanse pentru me
dalia de aur. El trebuie să lu
creze însă mai mult pentru ra
piditatea executării procedeelor 
tehnice. M. Toma a luptat foar
te sigur, printre învinșii săi 
fiind $i multiplul medaliat ia 
mari competiții A. Adamczyk 
(Polonia). Tot ce-i reproșez este 
ritmul său de luptă mai puțin 
dinamic la fiecare început de 
meci. Ceilalți trei au evoluat 
mult sub nivelul competiției. I. 
Domnar (sunerusoară) are scuza 
debutului, înlocuindu-1 pe A. 
Szabo, dar ceilalți doi, L. La- 
zăr și I. Pal, n-au nîci o Jus
tificare”.

Costin CHIRIAC

TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GARROS
Virginia Ruzici - învingătoare, Năstase - învins

PARIS, 30 (Agerpres). — Pe 
terenurile de la Roland Gar
ros din Paris au continuat 
miercuri campionatele interna
ționale de tenis ale Franței. In 
proba de simplu feminin jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—3, 6—3 pe el- 
vețianca P. Delhees, iar Bri
gitte Simon (Franța) a dispus 
cu 6—2, - - - - - •
(S.U.A.). 
spaniolul 
tigat cu 
întîlnirea

1—6, 6—3 de Stoll 
La simplu masculin, 
Manuel Orantes a cîș- 
4—6, 6—4. 6—1 6—2
cu Die Năstase (Ro-

DE ȘAH DE LA PIOTRKOW
conduce Lidia Semenova 
(U.R.S.S.), cu 6M, p. urmată de 
Nona GaprindașviU (U.R.S.S.) — 
5'/, p. Llgia Jlcman totalizează 
4 p.

p.

cat pină la „astronomica” cifră 
de 531 p, la pistol liber (L. 
Pop — 548 p, locul 27) ; în 
fine, H. Weisenberger (R.F.G.) 
a atins maximum posibil, la 
pistol viteză : 600 p. In aceeași 
probă, J. Wiefel (R.D.G.) s-a 
clasat pe locul 2, cu 599 p, iar 
R. Ferraris (Italia), pe 3. cu 
598 p, G. Calotă, cu 590 p, a 
ocupat doar locul 21...

Victoria Banciu sau Constanta 
Iorga. Numai aceste calități 
n-au fost însă — si nu puteau 
fi — suficiente. Mai ales că su
prasolicitarea (ca intotdeauna) 
a acestora a ajuns să le dimi
nueze din potențial. Coordona
toarea de joc Doina Săvoiu, 
deși este o voleibalistă cu vo
cație pentru acest post, supor
tă încă handicapul — ca si alte 
ridicătoare, dealtfel — unei 
lungi perioade de ținere In ano
nimat. Are însă vîrsta si șan
sele unei perfecționări, care o 
recomandă în continuare la 
..pupitrul” echipei. Se simte 
insă nevoia in voleiul nostru 
feminin de a se acorda mai , 
multă atentie selecționării si 
formării unor ridicătoare valo
roase, care să i se poată alătura 
Doinei Săvoiu. în general, este 
necesară o întinerire a lotului 
nostru reprezentativ în jurul 
cîtorva sportive cu mare expe
riență (Marla Enache, Mariana 
Ionescu, Victoria Banciu, Doina 
Săvoiu). precum sl stabilirea 
unui regim de pregătire fizică 
si tehnică pentru cea mai înaltă 
jucătoare. Irina Petculeț. de la 
care s-a așteptat mult, dar care

POȘTAȘII ROMANI

IN COMPETIȚIA
DE MARȘ DIN IUGOSLAVIA

în 
și-a 
cea 

Cîteva

Tradiționala competiție 
marș organizată 
iugoslav Osijek 
sumat duminică 
șasea ediție, 
nunte despre competiție 
furnizat conducătorul 
gației poștașilor români, 
Ion Enache : „La start au fost 
prezenți mărșăluitori poștași 
din România, Ungaria, Italia și 
Iugoslavia (echipa reprezenta
tivă plus două formații din 
orașul-gazdă Osijek). Repre
zentanții țării noastre au avut 
o frumoasă comportare, cam
pionul balcanic Constantin Stai- 
cu (42:40,10 pe circuitul de 
10 km) și Gheorghe Jugănaru 
(42:42.00) ocupind primele două 
locuri la individual (Marin 
Perșinaru s-a clasat al cincilea, 
iar veteranul Valeriu Mitrea
— cel mai vîrstnic participant
— a ocupat un onorabil loc 
12). Pe echipe, cea mai bună 
s-a dovedit selecționata Româ
niei, urmată de Ungaria si Ita
lia. Subliniem buna organizare 
asigurată de gazde, precum și 
popularitatea de care s-a bucu
rat această frumoasă întrecere”.

de 
orașul 

con- 
de-a 

amă- 
ne-a 
dele- 

ing.

mânia) Alte rezultate: Gerulaî- 
tis (S.U.A.) — Walts (S.U.A.) 
2—6, 2—6, 6—3, 6—3, 6—2 ; 
Granat (Cehoslovacia) — Gon
zales (Porto Rico) 2—6, 6—4, 
6—3. 6—4; Ashe (S.U.A.) — Le
wis (Noua Zeelandă) 3—6. 6—3, 
6—4 6—2 | Caujolle (Franța) — 
Haillet (Franța) 7—6, 6—2, 6—2.

Ecouri după ,.Regata Moscova1 * * * 5'

capitala 
Seychelles, 
In zona vestică 
Oceanului 
pentru a 
lotul de 
al acestei 
vederea participări! 
la Jocurile Olimpi
ce de la Moscova. 
Din lotul pe care-1 
va antrena Dubo- 
graev se remarcă
în mod special ti-
nărul fondist Albert
Marie, care In ulti
mul timp a înregis
trat progrese evi
dente In proba de
5 000 m.

ATIJETISM • In concursul da 
la Soci, Boris Zaiciuk a ’ " '
proba de ciocan cu 75.90 
Andrei Prokofiev a fost 
metrat pe 110 m garduri 
• în orașul norvegian 
mexicanul Domingo Colin a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 20 km marș, cu timpul 
de lh 20:58,6 9 Concursul de 
pentatlon desfășurat la Goetzis 
(Austria) a fost eîștigat de atle
ta americană Jane Frederick, cu 
un total de 4 708 p, cea mai bună 
performantă mondială a sezonu
lui.

BASCHET • Localitatea ceho
slovacă Prlevidza a găzduit me
ciul dintre selecționatele mascu
line ale Cehoslovaciei sl Porto 
Rico. contînd pentru „Cupa In
tercontinentală". Formația ceho
slovacă a terminat învingătoare 
cu 105—74 (43—44).

BOX • Campionul 
profesionist la 
grea, olandezul 
l-a Învins prin 
repriza a 10-a. 
bert Amory.

CICLISM • Etapa a 13-a (Aosta 
— Meda, 229 km) a turului 
Italiei a fost cîștigată de Dino 
Porcini (Italia) tn 5h 57:42. în 
clasamentul general se menține 
lider italianul Saronl.

FOTBAL • Selecționata Ar
gentinei a jucat pe stadionul la 
Dublin cu reprezentativa Irlan
dei. partida tnchelndu-se la ega
litate : 0—0 9 în finala Cupei
Olandei (meci rejucat) : Ajax — 
Twente Enschede 3—0 (1—0).

ȘAH 0 După două tururi, tn 
meciul dintre echipele mixte ale 
Iugoslaviei și U.R.S.S., scorul 
este favorabil șahiștilor sovietici 
cu 11’/, (1) — 7V, (1). tn turul
II. Tal l-a învins pe Velimlro- 
vicl. Matulovlci a ctștlgat la 
Balașov. iar Petrosian a remi
zat cu Ivkov.

VOLEI 9 Turneul masculin de 
la Tokio s-a încheiat cu victo
ria selecționatei Japoniei, care ■ 
întrecut in ultimul meci cu 3—1 
formația R.P. Chineze. Alte re
zultate : Japonia — S.U.A. 3—0. 
R.P. Chineză — S.U.A. 3-1.

TELEX

CANOISTII ROMANI
EXCELENTA LOR

MOSCOVA, 30 (Agerpres). 
într-o cronică consacrată între
cerilor din 
Moscova”, 
sport” scrie, 
pre evoluția 
„La canoe, 
sportivii români, avindu-1 în 
frunte pe celebrul Ivan Patzai- 
chin. s-au simțit siguri, de ei. 
Învingătorul olimpiadelor de la 
Ciudad de Mexico și Munchen, 
de mai multe ori campion mon
dial, Ivan Patzaichin, in ciuda 
faptului că merge spre 30 de 
ani. a demonstrat, ea de obicei, 
uimitoarea sa măiestrie, stăpi- 
nire de sine și iscusință pină 
in ultimele clipe ale luptei. El 
a condus in finala de 1000 m 
in stilul său propriu dejucind 
tactica sportivului nostru, Ser- 
ghei Postrclin.

Canalul Krilatskoe este bine 

cadrul „Regatei 
ziarul „Sovietski 
între altele, des- 

sportivilor români: 
ca intotdeauna, 

avindu-1

încă manifestă lacune de... ju
nioară. Accentuăm asupra ne
voii de întinerire, deoarece, de 
citiva ani, această problemă a 
fost aminată. datorită apropierii 
unor competiții importante la 
care, in cele din urmă, după 
eforturi considerabile, echipa nu 
a mai fost trimisă, considerată 
fiind ca necompetitivă.

Antrenorii N. Roibcscu, N. 
Humă si O. Solomonov ar tre
bui să privească mai atent lista 
jucătoarelor selecționate, întru- 
cît ni se pare că unele dintre 
acestea (chiar dintre cele mal 
tinere) nu prezintă suficiente 
garanții de competitivitate in
ternațională.

Desigur, pierderea unui titlu 
balcanic trebuie să nu consti
tuie un motiv de a se trece pe 
panta pesimismului in ceea ce 
privește posibilitățile voleiului 
nostru feminin, ci unul de mo
bilizare a eforturilor tuturor 
tehnicienilor de a ridica ștache
ta calității în pregătire, de se
lecție a unor elemente de reală 
perspectivă și care să devină, 
într-adevăr, apte de a răspunde 
exigențelor la nivel interna
tional.

Revista „Sportul 
în U.R.S.S.44 publi
că o inform p ■ ~ 
privind transmite
rea la televiziune » 
întrecerilor Jocuri
lor Olimpice de va
ră de la Moscova 
din 1980. Pentru 
a acoperi cît mal 
complet competiți
ile Olimpiadei. pe 
diferitele baze spor
tive ale Moscovei 
vor fl instalate 250 
de tele-camere. în 
total televiziunea 
din Moscova va 
transmite 18—20 de 
programe, față de 
12 cîte s-au numă
rat la Jocurile de 
la Mtlnchen și 9 la 
cele de la Montreal. 
Aceste 
me vor 
se prin 
America 
America 
Africa.
tralia șl țările Eu-

teleprogra- 
fi transmi- 
satelit în 
de Nord, 

de Sud, 
Asia. Aus-

PE ITINERARUL 
VECHILOR JOCURI

Un grup de 32 de 
studențl de la șase 
facultăți diferite din 
S.U.A. au (Uzitat 
Olimpia, Delft. Co
rint șl alte locali
tăți din Grecia, 
unde s-au desfășu
rat Jocurile sporti
ve tn antichitate. 
Materialul adunat 
va servi la editarea 
unei lucrări des
pre istoria Jocuri
lor Olimpice.

ropei. Se estimează 
că aproape două 
treimi din țările 
planetei noastre vor 
primi imagini de la 
întrecerile Jocurilor 
Olimpice de vară.

Pentru marile e- 
crane. filmul Olim
piadei de la Mosco
va va fl realizat 
sub direcția regizo
rului Iurl Ozerov, 
care va avea
dispoziție peste 100 
de cameramanl. Un 
prim test 
tel echipe 
mare va 
cu prilejul
chiadel popoarelor" 
din U.R.S.S., 
va 
ra

la

al aces- 
de fil
ei făcut 
„Sparte-

ce se 
desfășura în va- 
acestui an.

Un juriu Interna
tional, din care fac 
parte celebrii artiști 
plastici Fukuda (Ja
ponia) șl 
(Danemarca), 
monautul 
Leonov 
torul

Bidstrup 
cos- 

Aleksel 
și patina- 
Aleksandr

După cum trans
mite agenția TASS. 
antrenorul 
IVan Dubograev 
sosit la

sovietic 
a 

Victoria,

FESTIVALUL DE LA 
COLORADO SPRINGS

2

După cum anunță 
Comitetul 
al S.U.A.. ____
Iul național 
sporturilor- se 
desfășura între 
Iulie șl 1 august la 
Colorado Springs. 
Competiția, la care 
vor participa 2 300

sportive
31 de 

con- 
prlm crl- 

selecțle tn 
Jocurilor 

de vară

sportivi si 
angajați tn 
discipline, va 
stitul un 
terlu de 
vederea 
Olimpice 
de la Moscova țlln 
1930.

olimpic 
„Festlva- 

al 
va 
20

ELOGIAȚI PENTRU 
COMPORTARE

amplasat in funcție de bătaia 
vintului — a declarat I. Pat
zaichin.. Aici se desfășoară a- 
cum ample lucrări de construc
ție și sint convins că, atunci 
cînd vor fi terminate, Krilat
skoe va deveni locul preferat al 
întrecerilor pentru toți canoto
rii din lume”.

în finalul cronicii, semnata
rul ei, V. Gorbunov, precizează 
că românii au terminat învin
gători în trei dintre probele 
programului, iar sovieticii au 
obținut tot atitea victorii. Zia
rul ilustrează cronica cu o fo
tografie înfățișîndu-i pe fina- 
liștii la canoe dublu, în care 
se văd și sportivii români 
Gheorghe și Toma Simionov, 
cîștigătorii probei.

MOSCOVA, 30 (Agerpres) — 
După cum s-a mai anunțat, 
simbătă și duminică vor avea 
loc la’Tokio întrecerile „Cupei 
Mondiale» la gimnastică. Echi
pa feminină a U.R.S.S, va avea 
următoarea componență : Ma
ria Filatova, Nelli Kim și Stel
la Zaharova (rezervă Svetlana 
Agapova).

La închiderea ediției

NOHINGIIAM filRfST A CUCERIT 
„CUPA CAMPIONILOR »INI“ LA EOTBAl
Aseară, pe stadionul Olimpic din Munchen a avut loc finala 

celei de a 24-a ediții a Cupei campionilor europeni, la fotbal. în 
fața celor 80 000 de spectatori s-au întilnit echipele Nottingham 
Forest (Anglia) și Malmo F.F. (Suedia).
După 45 de minute scorul era de 1—0 pentru Nottingham, prin 

golul înscris de Francis în ultimul minut ad reprizei, rezulta» 
care s-a menținut pină la sfîrșitul meciului.

Alte amănunte în ziarul de mîine.

LAKE PLACID 
ESTE O.K. I

Recent, o comisie 
a Comitetului In
ternațional Olimpic, 
condusă de James 
Worrall, a vizitat 
bazele sportive șl 
instalațiile de la 
bake Placid. unde 
se vor desfășura 
anul viitor Jocuri
le Olimpice de iar
nă. Intr-un inter
viu acordat cores
pondenților de pr°- 
să, J. Worrall a 
declarat că lucră- 

de amenajare 
» conform

stabilit, 
de

I

I
rile i 
decurg 
planului 
Iar condițiile 
cazare vor fi adec
vate cerințelor 
care le impune 
competiție de 
anvergură.

pe 
o 

mare

3

PENTRU CEL MAI BUN AFIȘ
Gorșkov, 
din 4 000

va alege 
de lucrăr 

prezentate la 
curs afișele 
pladei de vară, 
va avea loc 
viitor la 
Cele mal 
șe vor fl

2

con- 
Ollm- 

ce 
anul

Moscova, 
bune afl- 
premiate.

PREGĂTIRI Șl IN SEYCHELLES..
Insulelor 

situate 
a 

Indian,
pregăti 

atletism 
țări tn

i

2

cîștigat 
m. iar 
crono- 

cu 13,3 
Bergen.

european 
categoria seml- 
Rudy Koopmans. 
k.o. tehnic. tn 

pe francezul Ro-


