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A trecut doar o săptămină de 
la ultima vizită de lucru pe 
care secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o în mari 
unități ale industriei Capita
lei. Joi, 7 iunie, conducătorul 
partidului și statului nostru 
s-a aflat din nou în mijlocul 
altor categorii de constructori 
ai socialismului — de data a- 
ceasta colective de oameni de 
știință, cercetători și lucrători 
ai unor mari și importante 
institute de cercetări bucu- 
reștene — Institutul Central 
de chimie ICECHIM, Institutul 
Central de Biologie, Institutul 
Central de cercetări pentru 

«instrucțiile de Mașini, Sta- 
inea pilot de la Periș pen- 

■:ii producerea biogazului. 
■Wgipreună cu tovarășul Nicolae 
CcîSwsscu la această vizită au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Ursu.

în timpul vizitei — care a 
marcat începerea lucrărilor 
Plenarei Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie — 
cadrele de conducere din insti
tutele vizitate, oameni de ști
ință, cercetători au reafirmat 
aprecierea lor deosebită față de 
concepția integratoare și mobi
lizatoare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus-o la 
temelia științei și tehnologiei 
românești, sporindu-i forța 
creatoare de avuție națională, de 
progres economic și civilizație, 
stimuiînd capacitatea oameni
lor muncii, participarea largă 
a oamenilor de știință din 
țara noastră la eforturile des
fășurate pe plan mondial pen
tru progresul științei și tehno
logiei. Mărturie stau înfăptui
rile de prestigiu ale cercetării 
științifice și tehnologice origi
nale — o parte dintre ele pre
zentate în cadrul expozițiilor 
organizate cu prilejul acestei 
vîzite de lucru —, tot mai 
larga cuprindere în activitatea 
de cercetare a maselor larei 
de oameni ai muncii.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu oamenii de 
știință a început Ia Institutul 
Central de Chimie — adevă
rată citadelă a științei româ
nești, care concentrează în cele 
27 de unități componente în
tregul potențial de cercetare, 
inginerie, tehnologie și proiec
tare din domeniul chimiei, 
cadre didactice din învățămîn- 
tul superior, specialiști din în
treprinderile industriei de 
mrofil.
* Sub conducerea șl îndruma
rea de înaltă autoritate știin
țifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
institutul — de două ori Erou 
al Muncii Socialiste și de 14 
ori fruntaș în întrecerea so
cialistă — a devenit un model 
de referință pentru toate co
lectivele de oameni al muncii 
din cercetare șl inginerie teh
nologică din țara noastră. Teh
nologiile moderne elaborate de 
specialiștii de aici stau la baza 
producției marilor combinate 
chimice și petrochimice, deter
mină dinamismul chimiei 
românești, fiind apreciate pe 
plan mondial pentru înalta lor 
valoare.

Subliniind rezultatele va
loroase obținute de Institutul 
Central de Chimie în întreaga

0 SPLENDIDĂ ETAPĂ MONTANĂ ÎN „
• Mircea Romașcanu,
• Azi, cea mai lungă

PREDEAL, 7 (prin telefon). 
Ora matinală de start — 10,30
— și răcoarea pădurilor munți
lor au făcut ca etapa a II-a a 
„Cursei Victoriei" (Cimpulung
— Rîșnov — Pîrîul rece — Pre
deal — Cioplea, 93 km) să fie 
mai suportabilă, deși soarele a 
strălucit la fel de puternic ca 
și în ziua precedentă. Poate 
și de aceea filmul cursei a fost 
pasionant, plin de faze palpi
tante.

Plutonul celor 52 de rutieri 
rămași în cursă n-a stat prea 
multă vreme compact, mulți 
dintre alergători reușind să-și 
revadă colegii abia după sosi- 

sa activitate, contribuția deo
sebită pe care o aduce in o- 
rientarea cercetărilor pentru 
promovarea progresului tehnic 
in chimie, in economia națio
nală în general, secretarul 
general al partidului a adresat 
calde felicitări întregului co
lectiv și urări de noi succese 
în direcția promovării cerce
tării originale pe măsura cerin
țelor dezvoltării și moderniză
rii economiei naționale.

In continuare, pe platoul din 
fața Institutului Central de 
Chimie, se vizitează o expozi
ție care sintetizează preocupări, 
realizări și perspective în do
meniul . cercetării, dezvoltării si 
valorificării de noi surse de 
energie pină în anul 1990 și 
orientările principale pină in 
anul 2000, program elaborat in 
concepția indicată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

Următorul obiectiv vizitat de 
secretarul general al partidului 
a fost Institutul central de bio
logie — unitate care desfă
șoară o largă activitate de cer
cetare fundamentală și aplica
tivă in acest domeniu de mare 
însemnătate pentru progresul 
unor importante ramuri ale 
economiei noastre naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat vizitează 
apoi expoziția unităților de 
cercetare din domeniul con
strucțiilor de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, sint in
vitați să viziteze citeva secții 
de bază ale Institutului de cer
cetare pentru industria elec
trotehnică, căruia i-a revenit 
cinstea de a găzdui expoziția.

In continuarea vizitei de 
lucru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a fost oaspetele 
muncitorilor și cercetă t orilor 
care au experimentat și pus 
in funcțiune Stația pilot de la 
Periș pentru producerea bio
gazului din dejecții animaliere 
— unitate care pentru prima 
dată in țară asigură valorifi
carea superioară a acestor ma
terii secundare in scopuri ener
getice șî, totodată, asigură 
utilizarea deplină a apelor uza
te pentru irigații, cit și a în
grășămintelor naturale pentru 
fertilizarea Ogoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat sint invitați să viziteze 
instalațiile de producere a bio
gazului, panourile anexe de 
captare a energiei solare, care 
asigură încălzirea apei, și in
stalațiile de producerea ener
giei electrica.

Secretarul general al parti
dului se interesează de eficien
ța și funcționalitatea instala
țiilor. de posibilitățile de sim
plificare a fluxului tehnologic, 
cere specialiștilor să acorde 
atenție reducerii investițiilor 
specifice.

La plecarea din Periș în 
aceeași atmosferă caldă, entu
ziastă^ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat de 
mii de cetățeni care, prin urale 
sl ovații. îsi exprimă dragostea 
și stima față de cel mal iubit 
fin al poporului român.

lider al cățărătorilor 
etapă a competiției 

re._ La km 10 se profilează 
Mateiașul — cu punctul său de 
cățărare — și lungul monom al 
grupului fruntaș îi are la co
mandă pe Vedernikov, Cojoca- 
ru și Bologov. Coborîre verti
ginoasă, atât de rapidă îneît 
mașinile însoțitoare rămîn mult 
în urmă, șl apoi din nou că- 
țărare spre Posada Rucărului 
(km 27). Trec primii Romașca
nu, Bologov și Cojocaru. Cit 
timp au cicliștii să respire 7 
Aproape deloc, pentru că la km 
37 îi așteaptă Dealul Sasului 
— ordinea la cățărare : Căru
țașii, detașat. Romașcanu și Co
jocaru iar la km 42 Fundatas

Campionatele naționale de caiac-canoe

VASILE DIBA CÎȘTIGĂ CEA MAI AȘTEPTATĂ 

CURSĂ A FINALELOR ÎN PROBELE OLIMPICE
Fără îndoială cursa de caiac 

simplu 500 m era cea mai aș
teptată finală a reuniunii de 
ieri de la Snagov în care au 
fost desemnați campionii na
ționali la probele olimpice 
(500 și 1000 m). Se știe prea 
bine. Vasile Diba, căruia nu i-a 
putuț contesta rumeni. vreme 
de cinci ani. titlul de cel mai 
rapid caiacist a! lumii, nu a 
avut un început de sezon prea 
fericit, pierzînd citeva curse. 
Pe de altă parte, adversarul 
său de la Steaua. Ion Birlă- 
deanu, in continuu progres.

Vasile Diba 3 tci:e indcieii^. Foto : Ion MIHĂICĂ

avusese evoluții bune, mai ales 
la regata Moscova, desfășurată 
recent. Nu puțm erau cei care 
înaintea startului nu-1 dădeau 
favorit pe Diba. lucru cu totul 
neobișnuit mai ales intr-o 
cursă internă 1

Capul de afiș al concursului 
a respectat integra: promisiu
nile, cei luptind pină la

Ca interesant turneu internațional la Cluj Napoca

LA START, SPERANȚE ALE POLO ULUI EUROPEAN 
In frunte cu campioana continentului 

Juniorii români Intilnesc azi.echipa Poloniei
Pentru a doua oară în ulti

mele 8 săptăminl, piscina aco
perită (fin Cluj-Napoca, ringura 
care oferă condiții (regulamen
tare) excelente, este gazda unul 
turneu internațional de polo. 
După cum se știe, in aprilie, 
in cadrul „Cupei României* 
s-au confruntat cele mai puter
nice echipe de seniori din lu
me. De această dată, iubitori
lor sportului din orașul de pe 
Someș le va fi oferit un alt 
program interesant, cu 5 reu
niuni, de astăzi și pină dumi
nică, în care vor evolua citeva

CURSA VICTORIEI ‘
Romașcanu, acum lider al că
țărătorilor. Cojocaru și Veder
nikov ! Sînt încă vreo 40 de 
km de relaxare, dar toți se 
gîndesc că vine Pîrîul rece și, 
apoi, sosirea pe Cioplea, așa că 
presupusa odihnă este, de fapt, 
un coșmar...

Kilometrul 76 ni-1 relevă pe 
Nicolae Savu sprinter. asa 
cum îl știam și din turul Iugo
slaviei de acum 2—3 ani. El se 
detașează și atacă serpentinele 
Pîrîului cu un avans de 40 de 
secunde. Urcă vulturește, în 
maniera lui Yves Hezard (vi-1 
mal amintiți din turul Româ
niei?). și nu cedează nici un 
pas pină în vîrtul înțesat de

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3) 

ultima picătură de energie. Iar 
Diba, mai ambițios ca oriclnd, 
a spulberat toate îndoielile, 
demonstrind că nu și-a pierdut 
mmic din calitățile de „pur 
singe* al caiacului de viteză. 
A luat un start .rapid, ca de 
obicei, s-a instalat in frunte, 
și cu toate eforturile deosebite 
ale lui Bîrlădeanu, a controlat 
tot timpul finala. incheind-o 
în maniera obișnuită, de mare 
campion.

Și celelalte finale au fur
nizat dispute interesante — 
contribuind la imaginea de an

samblu de concurs reușit a 
reuniunii —. chiar dacă in 
marea majoritate a probelor 
favoriții s-au impus. Dintre 
ei. t> mențiune specială merită 
Ivan Patzaichin, care și-a tre
cut in palmares al 10-lea titlu 
de campion al țării la canoe 
simplu 1000 m. Prezent de mai 
bine de 10 ani In fruntea ca- 

dintre cele mai bune echipe 
ale speranțelor poloului euro
pean in frunte cu selecționata 
U.RJS.S., actuala campioană de 
juniori a continentului

Alături de reprezentativa U- 
niunii Sovietice, condusă de in
ternaționalul Msveniradze (a 
jucat recent și la „Cupa Mon
dială*), vom mal putea urmări 
formațiile Olandei, Poloniei, 
Cehoslovaciei, precum și două 
selecționate de juniori (19 ani) 
ale României. Pentru prima 
noastră reprezentativă, antreno
rul Carol Corcec va folosi 12 
tineri talentați, unii dintre ei 
cu state serioase de joc în pri
ma Divizie : Rada și Crețu — 
portari, Ciobăniuc, Dezmireanu, 
Cristian, Sterpu Ghizdăreanu, 
Chiri țâ, Hagiu, Ardeleanu, Sza
bo și Vespe, toți născuți în 1960 
sau mai tineri.

Astăzi, in etapa inaugurală, 
prima formație a României va 
juca cu cea a Poloniei. în ce
lelalte partide se întîlnesc : Ce
hoslovacia cu România (B) și 
U.R.S.S. cu Olanda. Sîmbătă și 
duminică sînt programate cite 
două reuniuni, dimineața de la 
ora 10 și după-amiaza, de la 
ora 17. Meciurile vor fi condu
se de Ivkovlci (Iugoslavia), 
Mar jay (Ungaria), Patlakas 
(Grecia), Jones (Anglia), Mithat 
(Turcia) și cei mai buni arbitri 
internaționali din țara noastră. 
Delegatul oficial al L.E.N. la 
acest turneu este o mai veche 
cunoștință a noastră, spaniolul 
Mateo Manguillot, în trecut un 
reputat arbitru, astăzi membru 
al E.W.P.C.

A. VASILIU 

noiștilor lumii. Patzaichin este, 
parcă, de la an la an mai 
bun, și ne face să așteptăm 
cu încredere o nouă ediție a 
campionatelor mondiale...

La fel de clar au cîștigat 
Lipat Varabiev (CI — 500 m), 
frații Gheorghe și Toma Simi- 
onov (C 2 — 1000 m) și Aga- 
fia Orlov — Nastasia Sadovnic 
(K2F). Dintre campionii de 
anul trecut și-au mai apărat 
titlurile Maria Ștefan (K F) și 
Beniamin Borbandi — Policarp 
Malihin (K 2 — 500 m). , In 
schimb, la caiac simplu 1 000 m. 
Ion Geantă (Dunărea Galați) 
Cîștigă primul său titlu, între- 
cindu-1 pe învingătorul ediției 
precedente. Anghel Coman. A 
fost, dealtfel, singura victorie 
„străină* în duelul clasic 
Dinamo (6 titluri) — Steaua 
(4). în care au apărut este 
drept, deocamdată nu în dispu
tă pentru primul loc, ci pentru 
cele pe podium, elemente tine
re și talentate de la alte clu
buri și asociații.

Rezultate tehnice : K 1 — 1000 
m : Ion Geantă (Dunărea Galați) 
3:59,1, Anghel Coman (C.S, Bră
ila) 4:00,5, Andreian Ștefan (Stea
ua) 4:01,l ; C 1 — 1 000 m : Ivan 
Patzaichin (Dinamo) 4:13,5, Sl- 
mlon Corneenco (Steaua) 4:18,9, 
Gheorghe Lungu (Danublu Tul- 
oea) 4:13,8 ; K 2 — 1000 m :
Steaua (Carton Serghel — Ilia 
Labanov) 3:36,0. Dinamo (Cuprian 
Macarencu — Nicolae Ucu) 3:36,3, 
Delta Tulcea (Alexandru Axente 
— Iacob Sidor) 3:37.0 ; C 2 — 
1 ooo zn : Steaua (Gheorghe Sl- 
mionov — Toma Simlonov) 3 : 50,2, 
Dinamo (Petre Capusta — Gheor
ghe Buhactoc) 3:56,6, Steaua (Ion 
Comeenro — Toader Cobzarenco) 
4 03.7 : K 4 — 1000 m : Dinamo 
(Mihai Zafiu — Petre Dimofte — 
Marian Ciobanu — Alexandru 
Giura) 3:10,7, Steaua (Zahar Su- 
soi. Vasile Merezlichin — Vasile 
Slmtocenco — Gavrilă Pamacal) 
3:13,5, Dinamo (M. Bujor — I. 
Hapel — C. Garian — A. Savu) 
3:17,0 : K 1 — 500 m : Vasile Dî- 
ba (Dinamo) 1:51,0, Ion Bîrlădea
nu (Steaua) 1:52,2, Uros Ivcovld 
(Dtnamo) 1:554 ; C 1 — 500 m : 
Lipat Varabiev (Dtnamo) 2:00,3, 
Grigore Denisov (Steaua) 2:13,7,

Vladimir MORARU 
Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

Ediția a ll-a

a „Topului Sportul",

la Tg. Mureș

LA LICEUL 
„ALEXANDRU 

PAPIU ILARIAN", 
DOUĂ CLASE 

LA CONCURENTĂ!
„Topul Sportul* a făcut po

pas printre elevii Liceului 
„Alexandru Papiu Ilarian* din 
Tg. Mureș în mijlocul unui 
interes general. O dovadă, 
de la început organizatorii au 
avut de rezolvat o problemă 3 
două clase a IX-a. B și C, au 
ținut mult să participe la ac* 
țiune. Răspundem dorinței ele
vilor și convenim cu colecti
vul catedrei de educație fizică 
și sport ca în „Top* să figu
reze clasa cu rezultatele cele 
mai bune...

Se detașează, cu puțin, re
prezentanții clasei a IX-a B. 
Fetele și-au desemnat campi
oana clasei, eleva Corina Tiru, 
cu 4,92 m din prima săritura

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



O interesanta Inițiativa a CC. al C. T. C CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
LARGĂ ACȚIUNE DE SELECȚIE

PENTRU ATLETISM, IN MEDIUL RURAL
In suita inițiativelor lansate 

de C.C. al U.T.C., prin Secția 
sport, turism și de pregătire 
pentru apărarea patriei, sub 
egida marii competiții sportive 
naționale ^Daciada4*, iată încă 
una destinată să descopere ti
neri cu calități certe în atle
tism. Inițiativa se înscrie în 
cadrul acțiunii „Speranțe olim
pice — 1984“. Este vorba de un 
amplu concurs de selecție, cu- 
prinzînd o probă de sprint (100 
m) și alta de săritură (în lun
gime). rezervat în exclusivitate 
tinerilor între 14—19 ani — bă
ieți si fete — care trăiesc, mun
cesc sau învață în localități 
situate în mediul rural.

O primă etapă, de masă (pe 
unități agricole sau școală) si 
pe localități (comună, centre de 
comune) se va desfășura pînă 
la data de 25 iunie. Vor urma

pe județ (pînă la 9etapele __ _ . _
iulie) și cea finală, pe Jtară, 
care se 
în zilele

Un trofeu 
Tineretului Comunist' 
decernat județului care va rea
liza cea mai largă participare 
la etapa de masă a concursu
lui, și ai cărui sportivi au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
finală.

Inițiativa a fost primită cu 
un viu interes in multe județe 
(Prahova, Dolj. Olt. Teleorman 
etc.).

O inițiativă care se cuvine a 
fi sprijinită de toți factorii eu 
răspunderi si atribuții în dome
niul sportului, astfel ea reușita 
ei să încununeze toate eforturi
le si atingă integral
seoouL

va organiza la Deva, 
de 16 si 17 iulie.

.Cupa Uniunii 
va fi

SIMBĂTĂ Șl DUMINICA, ETAPA A V-A A DIVIZIEI A 
DE TENIS DE MASĂ

C.S.Ș. Craiova — Politehnica Buc. 
(b) și C.S_M. Iași — Politehnica 
Buc. (f). Duminică, în țară : 
C.S.Ș. Rm. vacea — C S. Arad I 
(f) ; C.S.Ș. Viitorul Pitești — 
Voința Buzău (f) ; Comerțul Tg. 
Mureș — Progresul Buc. (b) ; 
Universitatea I Craiova — C.S.M. 
Cluj-Napoca (b) (derbyul etapei); 
C.S. Odorheiul Secuiesc — Univ. 
n Craiova (b).

Partidele C.S.Ș. Qraiova — 
Spartac Buc. (f) și Locomotiva 
Buc. — Gloria Buzău (b) se amî- 
nă pentru zilele de 16—17 iunie, 
Iar Progresul Buc. — C.S. Arad 
n (f) pentru zilele de 13, 14, 15 
și 16 Iunie.

ASTĂZI ÎNCEPE 
CAMPIONATUL CAPITALEI 

LA TIR
De astăzi pînă duminică, poli

gonul Tunari va găzdui întrece
rile Campionatului Capitalei pen
tru arme cu glonț și talere. Con
comitent, în parcul Herăstrău vor 
avea loc concursurile pentru pro
bele de arc din cadrul aceleiași 
competiții. Tot la «flrșitul 
mînil, la Brașov, Arad și 
sînt organizate _ concursuri 
pentru trăgătorii de pușcă 
țoale.

săptă- 
iași, 

zonale 
și pis-

Cod 
care 
vitelol 
veteril 
prof el 
dorini 
cel rd 
din d 
DOcd

Darl 
bdncil 
sprijil 
tagull 
in tal 
cuitol 
nind I 
zultal 
pubiil

IN ACTUALITATE, ATLETISMUL NOSTRU JUVENIL
Finalele campionatelor școlare 

de la Pitești vor reuni te între
cere tot ce are mai bun atletis
mul nostru juvenil. De aceea, 
„școlarele- vor fi șl principalul 
criteriu de selecție a iotului re
publican de juniori în vederea 
apropiatelor competiții tateraațio- 
naie. de anverguri din lunile iu
lie și august. Este vorba de Bal-

ciocan — 58,00 m, suliță — 70,00 
m, decatlon — 6 600 p, 10 km 
marș — 47:00,0 ; JUNIOARE :
100 m — 11,9, 200 m — 24,6, 400 
m — 55,6, 800 m — 2:10,0, 1500 
m — 4:30,0, 100 mg — 14,3, lungi
me — 6,00 m, Înălțime — 1,75 m, 
greutate 14,00 m, disc — 45,00 
m, suliță — 48.00 m, pentatlon — 
3600 m. Performanțele la cursele 
de viteză sînt manuale.

Unele dintre aceste standarduri 
au și fost îndeplinite de juniorii 
noștri. Altele vor putea fi rea
lizate săptămîna aceasta, la „șco
larele" de la Pitești, sîmbătă du
pă -amiază și duminică dimineața. 
Nădăjduim că acest concurs, care
va avea loc pe stadionul 1 Ma? 
cu pistă sintetică, va prilejui ur. 
spectacol sportiv atractiv, și 
Încheia cu rezultate dintre^gjgTF 
mai bune, pe măsura așteptărilor 
puse în aceste speranțe ale atle
tismului nostru.

caniada de juniori din Bulgaria 
(23—29 iulie], de Concursul Prie
tenia din Cehoslovacia 0—5 au
gust) și mal ales de Campiona
tele europene de juniori din Po
lonia (17—19 august). Dintre aces
tea, firește, concursul cel mai 
Important este cel al „europene
lor*. Cea de a V-a ediție a C.E. 
de juniori va avea loc în locali
tatea poloneză Bydgoszcz. “ 
ciparea la întreceri este 
ționază de realizarea star.farduri
lor stabilite de Asociația euro
peană de atletism, care trebuie 
îndeplinite ta perioada de la 
1 martie — 6 august a.c. Aceste 
performanțe stat : JUNIORI : 100 
m — 19.4, 200 m — 21.6 . 400 m — 
48,4. MO m — 1:52,0, 1500 m — 
3:50,0. SOW m — 8:25,0, 110 mg — 
14.8, 400 mg — 53.8, lungime — 
7,30 m, triplu — 15,40 m. Înălțime 
— 2.07 m, prăjină — 4,80 m, greu
tate — 16,00 m, disc

mare 
socot 
centn 
torii 
droal 
Borq

NU NUMAI

Pitești

vreme ne-a

la școala generală nr, 14
din

SPORT PENTRU 
SĂNĂTATE

PENTRU NOTA
De mai multă 

atras atenția faptul că elevii de 
la școala generală nr. 14 din 
Pitești slnt prezențl In masă la 
activitățile sportive extrașcolare. 
Am vrut să-1 vedem șl In pro
pria lor școală și, trebuie să o 
■punem de la început, ne-au Im
presionat dragostea, pasiunea șl 
voioșia pe care o pun în tot ceea 
•e fac toți elevii, de Ia clasa I și 
pînă la a VUI-a.

In curtea școlii au loc frecvent 
întreceri sportive de toată fru
musețea, organizate fie de pro
fesorii de educație fizică Aneta 
Sufariu și Alecu Dan, fie de 
elevii înșiși. Au loc cu regulari
tate drumeții în jurul localității, 
grin grija diriginților șl grupe- 

>r de pionieri. Gimnastica zil
nică este privită ca o necesitate, 
atît de către elevi, cit șl de ca
drele didactice, după cum ne 
asigura profesoara de matema
tică Elena Fianu, directoarea 
adjunctă. Peste o sută de elevi 
talentațl au fost îndrumați spre 
secțiile de atletism, volei, lupte, 
baschet ș.a. ale C.S.Ș. Viitorul 
Pitești.

Cum s-a asigurat un climat 
atît de favorabil sportului în a- 
ceastă școală, care funcționează 
de numai cîțiva ani în noul car
tier din „Zona Nord" (Găvana) I 
Ne-a răspuns cu amabilitate pro
fesoara de biologie Elena Nlca, 
directoarea școlii :

Elevii școlii generale nr. 14 din 
testările sportive ale orașului.

Pitești fini nelipsiți de la mani- 
Foto : P. PACURARIU — Pitești

Parti- 
condi-

E

— 50,00 m,

ÎNTRECERI AUTOMOBILISTICE LA GALAȚI
se va des-Duminici dimineața 

fâșura ta municipiul Galați etapa 
a treia a campionatului național 
de viteză pe circul, la automobi
lism. întrecerea, așteptată cu 
mult interes de sportivii fruntași 
ai acestei discipline, va avea Ioc 
pe un traseu de 4 km, Înscris pe 
str. Brăilei — str. Unirii — Fa
leza Dunării — str. Partizanul, pe 
care sportivii U vor străbate de

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. I)

La noi ta școală educația 
este considerată ea orice 

tbieet de cultură generală, 
putea spune că 1 ie acordă

chiar un plus de atenție, pentru 
faptul că întărește receptivitatea 
la lecții și puterea de a Învăța 
a elevilor, ii disciplinează. Apoi, 
bine pregătiți, reprezentanții șco
lii noastre ne reprezintă eu 
cinste în toate concursurile spor
tive școlare ce se organizează In 
municipiul nostru. Iată de ce în
tregul corp profesoral sprijină 
din toată inima pe profesorii de 
educație fizică in organizarea tu
turor activităților sportive. De 
asemenea, s-a imprimat in școa
la noastră ideea că sportul nu 
se face numai pentru nota din 
catalog, ci pentru sănătate, pen
tru o dezvoltare fizică șl psihică 
armonioasă, lucru Înțeles și de 
elevi, și de părinți. Dealtfel, 
chiar elevii scutiți medical fac 
mișcare, adecvată desigur diag
nosticului și nu lipsesc, ca spec
tatori, de la nici o manifestare 
sportivă din școală. Aceasta ii 
ajută să-și refacă grabnic ca
pacitatea de efort. Așadar, toți 
cei peste 1200 de elevi ai școlii 
fac, sub o formă sau alta, sport. 
Foarte mulți părinți au cerut in
sistent, atît la Începutul anului 
școlar, eît și pe parcurs, să se 
organizeze cit mai multe activi- 
tăți sportive in afara orelor de

educație fizică, și asta începînd 
cu clasa L

Printr-un efort deosebit, anul 
trecut a fost dată în folosință 
o sală de sport (10/20 m), dotată 
cu aparatura necesară, iar în 
curtea școlii au fost bituminizate 
terenuri pentru handbal, volei și 
baschet.

Iată, deci, de ce se spune că 
la școala generală nr. 14 din Pi
tești elevii practică educația fi
zică și sportul din plăcere, nu 
numai pentru notă.

Die FEȚEANU — coresp.

____ ) 2:14,2 ;
Maria Ștefan 

Maria Nicoiae 
E&isabeta Bă bean u 
București) 2 :14,5 ; 
Steaua (Beniamin 
Policarp Malîhin) 
(Ionel Milașcu —

Dobre Nenciu (Danubiu) 
K 1 — 500 m F : I" 
(Dlnamo) 2:11,7, 
(Steaua) 2:12,5, ' 
(C. S. Școlar 2 
K 2 — TOO m : 
Borbandl — 
1:43,7, Dinamo .
Radlon Filipov) 1 :44,7. Danubiu 
(Ion Luca — Victor Ignat) 1:45,6; 
C 2 — 500 m : Dlnamo (Ghera- 
slm Munteanu — Gheorghe Titu) 
1:56,8, Dlnamo (Slmion Ismallcluc 
— Constantin Gheba) 2:00,1,

10 ori. Este un traseu frumos, ra
pid, dar și dificil, care va solicita 
concurenților să facă uz de toate 
cunoștințele lor tehnice în ma
terie de conducere auto. în 
derea alergărilor, sîmbătă, tnce- 
pînd de la ora 14, va avea loc, 
în parcul de mașini special ame
najat, revizia tehnică a tuturor 
mașinilor de concurs.

DE CAIAC-CANOE
Steaua (Mihai Marcov — Ivan 
Erofei) 2:01,6 ; K 2 - 500 m F : 
Steaua (Agafia Orlov — Nastasia 
Sadovuic) 1:56,8, Dinamo (Nasta
sia Bțiri — Stela Moldoveanu) 
1:59,5, Steaua (Mana Avram —• 
Dobrița Lupu) 2:00,7.

Clasament pe puncte în pro
bele olimpice : 1. Steaua 176 p, 
2. Dinamo 158 p, 3, Danubiu Tul- 
cea 41 p, 4. C.S.M. Delta Tulcea 
22 p, 5. C.S.Ș. Brăila 19 p, 6. 
C.S.ș. Constanța 17 p etc.

Astăzi, de Ia ora 9, la Snagov 
se desfășoară probele de fond pe 
distanța de 10 000 m.

ve-

Fiecare antrenament, o lecție de viață

MESERIA MEA NU-I RISCUL

• IN CADRUL tradiționale
lor întîlniri amicale dintre 
sportivii județului Caraș-Se
verin și cei iugoslavi, zilele 
trecute au avut loc 
de popice. Echipa 
Slavia Kovacița a 
două partide, una Ia Caran
sebeș, pe care a cîștigat-o, și 
alta la Reșița, cu divizionara 
A, C.S.M., pe care a pier
dut-o. • LA BRASOV, în 
deschidere la un med inter
național de handbal. profe
sorul pensionar Dumitru Po- 
pescu-Colibași, antrenor eme
rit, a fost sărbătorit pentru 
îndelungata sa activitate în 
handbal. Clubul Tractorul, 
unde activează voluntar, ocu- 
pîndu-se de pregătirea echipei 
J‘ ” • - o

- ------ __ ----- șl
fanionul clubului. • PE TE
RENUL „23 AUGUST" din 
lași a avut loc turneul final 
al liceelor agroindustriale la 
oină, la care și-au disputat 
tatfietatea opt formații, 
mele clasate în cele 4 
Pe primul loc s-a situat 
agro-in d-us trial Olteni
Teleorman) urmat de unîta- 

•aea școlară din Rm. Sărat. •
PE LlNGA CASA DE CUL
TURA A TINERETULUI din 
Sibiu a luat ființă, recent, un 
cerc de delta planorism, 
dus de instructorul
Turpan, fost aviator. _____ .
temerarilor zburători cu zmeie 
funcționează pe lingă secția 
de planorism. Primele lansări 
au șl avut loc pe Dealul Guș
teri ta șl la Troița lui Mihai 
Viteazul de ltngă Șellmbăr. 
• PRIMA EDIȚIE a competi
ției polisportive „Cupa învă- 
țămînt-cultură", ce a avut loc 
la Galați, a reunit sportivi 
din Buzău, Bacău, Brăila șl 
evident, Galați la volei, tenis,

meciuri 
feminină 
susținut

de Divizia B, “l-a oferit 
frumoasă cupă de cristal

Maestrul emerit al sportului 
Vasile Sebe este instructor șef al 
școlii de parasutd«n de la „Tom". 
Este uzi as al înălțimilor care, 
în 90 de am de activitate neîn
treruptă. a sărit eu parașuta mii 
și mii de Maometri. A ooborft, 
sub crjpala mult color A pe cer 
strălucitor, pe vreme potrivnică, 
pe timp de noapte, ta mai toate 
condițiile. Și totuși, la elevi nu 
curajul este calitatea pe care o 
apreciază cel mai mult. Bună
oară, dialogul :

— Tovarășe tastructor șef, da- 
- ți-mi voie să mă prezint. Sînt 
elevul Ștefan Panait. n-am mai 
sărit cu parașuta, dar dacă îmi 
puneți in spate ceva care să 
semene a umbrelă, săr fără să 
Clipesc Și de la 10 000 m !

— Am înțeles. Treci ta dreapta

— Tovarășe instructor șef, sânt 
Georgeta Ciobotara, nicâ eu n-am 
mat sărit cu parașuta. Aș vrea, 
desigur, să fac acest hicru, dar 
nt-e frică să mă urc și in avion.

— Limpede. Treci în stingă mea. 
Următorul ?...

Următorul a fost Marian Gîfu. 
N-a scos nici un cuvlnt și a tre
cut în stingă instructorului. A- 
dică, la grupa deloc invidiată 
a fricoșilor. Când toți elevii au 
fost „repartizați*4, amtrenoruil Va- 
sdite Sebe le-a spus :

— Cel din stingă mea vor în
cepe peste o săptămînă antrena
mentele. Ceilalți...

să

mea. Următorul ?...
— Nu I a replicat instructorul 

Vasile Sebe. Veți Începe ceva mult 
mai tirzill. Primele coboriri cu

parașuta le vor face elevii care 
au teamă să sară. Vreau să spun, 
cei care au simțul de conservare 
dezvoltat. Respectiv, cei care nu 
se hazardează, care gîndesc lu
cid, care nu întreprind nimic fără 
să cunoască temeinic un lucru.

— Totuși, frica e frică 1
— La noi, frica reală e numa’J 

în văzduh. O capătă, de regulă? 
cei care s-au grozăvit la Început, 
cei care — con tind pe curaj — 
nu și-au însușit temeinic cunoș
tințele teoretice și practice. Fără 
aceste cunoștințe, curajoșii pot 
deveni fricoși atunci cînd iși 
dau seama că nu sînt înarmați 
decit cu o „cîrpă« în spate. Cam 
asta am vrut să vă spun eu, 
cel cu atltea sute de salturi efec
tuate. Instructorul care aprecia
ză, cum cred mulți dintre voi, 
numai curajul. Nu, meseria mea 
nu-1... riscul.

T. VASILE

o: destinate turistică 
de neuitat

pri
zon e.

Llc. 
(Jud.

, con- 
Aurel 

Cercul

șl tenis de masă, care a re
venit lut Gheorghe Putu (Ga
lații șl Anca Serdinescu (Bu
zău). • LA „CUPA MĂNUȘĂ 
AFIRMĂRII- la box, găzduită 
de sala de sport a Școlii ge
nerale nr. 2 din Bistrița, au 
evoluai pugiliști din Cluj-Na. 
poca. Bala Mare. Zalău și o- 
rașul organizator. Trofeul a 
revenit echipei Voința Cluj- 
Na poca, urmată ta ordine de 
Gloria Bistrița și Simared 
Bala Mare. Cei mai tehnic 
boxer a fost considerat bis- 
trițeanul Petru Blain. • ÎN 
JUDEȚUL COVASNA s-au 
constituit in ultimul timp noi 
secții pe ramură de sport. 
Astfel, la Metalul £f. Gheor
ghe o secție de lupte, la Fo
restierul și Izolatorul Tg. Se
cuiesc au luat ființă nuclee 
de lupte, respectiv Judo 
handbal. • ECHIPELE
VOLEI băieți Filatura Oltenița, 
Industria Urziceni șl Autome- 
canica Giurgiu stat cele ipai 
bune formații din județul Il
fov, clastadu-se, In ordinea 
de mal sus, in campionatul 
de calificare la tineret, etape 
județeană. • TINERn de la 
A S. Victoria Bacău și-au a- 
menajat prin muncă patrioti
că un frumos teren de hand
bal. Inițiativa a pornit de la 
organizația U.T.C. (secretar 
Vasile Roman). • FORMAȚTA 
de volei băieți de la Grupul 
școlar Petrol Tîrgoviște a clș- 
tlgat ediția "79 a campiona
tului republican rezervat e- 
chipelor din unitățile școlare 
ale Ministerului Minelor, Pe
trolului șl Geologiei.

RELATĂRI DE LA : D. Glă- 
van, C. Gruia, T. Tiu că, L 
lonescu, T. Siriopol, Ov. To
ma, Gb. Briotă, D. Moraru- 
Sllvna, E. Telrău și M. Avanu.

8

Pentru turiști, startul spre cea de a XXII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară a fost 
dat tocă din luna mal. ctod au început în
scrierile la excursiile organizate spre marea 
competiție.
Pe Ungă atractivele programe turis
tice oferite de cele 40 de Itinerare 
care duc spre orașele ce vor găzdui 
întrecerile sportive (Moscova, Lenin
grad, Kiev, Minsk șl TalHn). organi
zatorii au depus eforturi pentru crea
rea unor condiții excelente de trans
port, cazare, servicii suplimentare și 
vizionarea Întrecerilor, totul ta Ideea 
ca ediția de anul viitor a Jocurilor 
Olimpice de vară să se bucure de un 
succes deplin.

ESTE BINE SA ȘTIȚI :

moscova198C• Se asigură 1—ă bilete
zilnic pentru participarea

g la manifestările sportive, 
costul lor fiind inclus în prețul excursiei.
e In prețul excursiei nu este cuprinsă șl contravaloarea bani- 

lor de buzunar și a taxelor de viză de pașaport.
e Se pot vizita șl alte localități cu obiective turistice interesante.
• înscrierile se fac, iar Informații suplimentare se obțin la toate $

agențiile șl filialele Oficiilor județene de turism, precum șl $ 
la Agenția de excursii cu turiștii români în străinătate din 
București — str. Episcopiei nr. 2 (telefon : 14.21.99 sau

. 16.44.31). |
.(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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0 SPLENDIDA ETAPA
(Urmare din pag. 1)

oameni aflați acolo să-i aplau
de temeritatea și talentul.

Spre Predeal regrupare, și, în 
fine, Cioplea care-i triază se
ver pe rutieri, trimițindu-i spre 
linia de sosire în mici grupuri 
sau chiar unul cite unul ca Ia 
contratimp. Sprintul final este 
o luptă surdă, dusă cu ulti
mele resurse de Fedorenko și 
Vasile sub privirile lui Valen
tin Ilie, firește și el epuizat. 
CLASAMENTUL acestei etape 
a munților arată astfel : 1. Sta
nislav Fedorenko (T.S.K.A.) 2h 
48:24 (medie 
km), 2. Teodor 
mo), 3. Valentin
— același timp, 
Căruțașu (Met. 
sec, 6. Ludovic 
la 21 sec. 7. Andrei Vedernikov 
(T.S.K.A.), 8. Ion Cojocaru
(Steaua), 9. Teodor Drăgan (O- 
limpia) — aceeași diferență, 10. 
Ion Vintilă (Steaua) la 30 de 
sec.

După două etape în clasa
mentul general individual con-

orară 33,340 
Vasile (Dina- 
Ilie (Dinamo) 
4. Constantin 
Plopeni) la 10 
Olejar (Dukla)

duce
10, ui 
reț (j 
(T.S.H 
sile (I



scriu cititorii I GEORGES BOULOGNE:

), DOCTORE!
circa 7 000 de locuitori ; oameni harnici 
nea la pădure, mineritul ți cu creșterea 
în urmă, a venit la Borca tindrul doctor 
ndroaia. Băiat priceput, pasionat pentru 
timp și-a văzut îndeplinită prima mare 
:a sa neobosită, comuna Borca a obținui 
i de mortalitate la animale, cov.tribuind- 
rea rasei brune la taurine. „BRAVO 

! sătenii.
oaia mai are o pasiune, dobindită pe 
tatea sportivă. Cu un an in urmă, cu 
ale, a înființat asociația sportivă Bai- 
să-l inițieze pe unii din copiii comunei 
n kimono". La început, cițiva dintre lo- 
torul și-a văzut însă de treabă, antre- 
e cei mici. Și, in primăvara aceasta, re- 
t : la recentele finale ale concursului re- 
■ezervat copiilor, desfășurate in Capitală, 
tdoka din Borca. Unul dintre ei, Ion 
i ocupat chiar un excelent loc III pe 
ia in finale ! Unul pe podium 1 Este o 
tru o mică localitate ca a noastră, dacă 
nale au participat 280 de copii din marile 
t tradiție tn sport. De aceea, toți locui- 

din nou, din inimă, lui Mihai Alexan- 
OCTORE I Să-i duci pe judoka din 
afirmării...''.

I
I
I
I
I
I
I
I

ASILE C. BEJAN 
ncitor forestier, comuna 
orca, jud. Neamț —

I
I

I

IMAGINAȚIA JUCĂTORULUI TREBUIE 
ÎNCURAJATĂ CHIAR DE LA 8 ANI..

^^2.9 ; 6. Șerban Pangalos 13,0 ; 

Tudor Goina și Mihai A- 
cfcjjnJ3,l ; 9. Mircea Iosif 13,3 ; 
10. Corneliu Beleni 13.4. Media 
generală 12,8.

împreună cu organizatorii, 
prof. Istvan Raczkovi, din co
lectivul catedrei de educație 
fizică și sport a liceului, prof. 
Constantin Albu. președintele 
comisiei de atletism a C.J.E.F.S. 
Mureș, studentul Alexandru 
Bjro, viitor dascăl de sport și 
eleva Zsusza Bedo, din clasa 
e IX-a E. care a îndeplinit 
funcția de secretară de con
curs, analizăm rezultatele. În
cercăm să fixăm, dteva con
cluzii.

Colectivul clasei a IX-a B de 
la acest liceu este format din 
fete și băieți cu o recunoscută 
receptivitate față de sport (do
vadă și notele peste 7 care fi
gurează în catalog). Sînt ti
nere si tineri bine 
teligenți, cu o bună 
la toate materiile 
mint. în clasă nu 
un elev-problemă. ____ _____
numărul celor scutiți medical 
de la orele de sport este cu 
totul nesemnificativ. Și, de fie
care dată, motivat.

Firește, rezultatele „Topului* 
nu sînt spectaculoase, ele a- 
testă că se putea lucra mai 
mult în atletism, liceul avînd 
— o bună bază materială —, 
o frumoasă tradiție ți tineri 
care se îndreaptă către secți
ile de performanță ale clubu
rilor din municipiu. Concuren
ta „jocurilor", a voleiului în
deosebi (chiar în ziua acțiunii 
noastre, echipa feminină a li
ceului se deplasa la Reghin, 
la o competiție oficială) face 
să balanseze citeodată pasiu
nea tinerilor de aici. Oricum, 

ngirr^^J>rofesorii de specialitate ne-au 
prob^Kasigurat că vor căuta să mă- 

,.rească cota interesului față de 
' atletism, „disciplina care pre
gătește tineri pentru toate ce
lelalte ramuri de sport...", cum 
recunoșteau ei înșiși.

Apropiata vacanță de vară a 
elevilor va oferi profesorilor 
de la liceul mureșan posibili
tatea să pună în practică _ a- 
ceste intenții. Mai ales că — 
asa cum ni s-a dat să înțele
gem — aici va funcționa și un 
club sportiv de vacanță. în 
perspectivă, jleci, o activitate 
sportivă non-stop din iunie și 
pînă în septembrie...
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„CURSA VICTORIEI"»7V

i 40: ru 8 p, 3. Căruțasu 6 p, 4—6.
irvo- Savu, Vedernikov și Olejar
enko cite 5 p.
Va Vineri (n.r. azi) se dispută e-
llie tapa a Iil-a pe ruta Predeal —

3rje Brașov — Șercaia — Rișnov —
Pîrîul rece — Predeal — Cio-

ilor : plea, 175 km, cea mai lungă
oca- etapă a competiției.

I 
I 
I 
I 
I

1979

iajoasă !

Georges Boulogne, de două de- 
cenii director tehnic *1 federație 
franceze de fotbal, a tasoțta zi
lele trecute, echipa de cădeți a 
„cocoșului galic- (categoria de 
vtastă 14 arc.) care, așa cum te 
știe, a rusțmtn două meciuri. In 
țara noastră. In compania uce 
selecționate similare române. Ul
timul Joc, mal precis acea victo
rie repurtată de oaspeți la un 
scor concludent JS—1), la capătul 
unei evoluții aplaudate, ne-a de
terminat să-1 ,.iscodim- puțin pe 
reputatul tehnician eu dte-.a to- 
trebări referitoare la acest ex
trem de important sector si fot
balului, „copiii șl juniorii-.

— Spuneți-ne, vă rugăm, pen
tru început : cum sînt selecțio
nați, pentru cioburi, în Franța, 
micii jucători 7

— Antrenorii specializați în e- 
ceastă direcție, însoțiți de moni
tori naționali (uz. funcție cere 
corespunde la noi eu aceea de 
antrenor federal) și regionali răs
colesc. pur șl simplu, toate locu
rile de joacă ale micilor fotba
liști, îndeosebi curțile școlilor și 
terenurile sample, special amena
jate tn toate departamentele țării.

— Care stat criteriile de selec
ție predominante 7

— Primează, firește, abilitatea 
tehnică a micului jucător. dar 
pe tehnicienii noștri n Interesea
ză. încă de la această foagedă 
vtastă de »—9 ani. unele calități 
fizice, precum șt Inteligența ta 
joc. Pentru că. trebuie spus, mi
cul Jucător este apreciat șl selec
ționat cu precădere ta timpul

MECIURI AMICALE
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

CA — SELECȚIONATA CUBEI 
4—4 p—4». Partida, disputată pe 
stadionul Municipal în fața a 
peste 14 004 de spectatori a fost 
la discreția gazdelor care au 
obținut victoria la scor cu 4—4 
(1—4). Meciul a început în nota 
unei puternice superiorități te
ritoriale • studenților care au 
reușit să deschidă scorul in min. 
14 prin mijlocașul Mânu cu un 
șut puternic, pe jos, expediat 
din afara careului. Selecționata 
Cubei se apără supranumerlc și 
se remarcă printr-un bun plasa
ment. Astfel, pînă la pauză ta
bela rămlne neschimbată. La 
reluare — datorită și căldurii 
excesive — oaspeții se resimt fi
zic, nu pot face față iureșului 
clujean șl mai primesc încă trei 
goluri. In min. 47 Ctmpeanu n 
finalizează cu un șut plasat o 
frumoasă acțiune colectivă, ta 
min. 56 Mânu transformă o lovi
tură de la 11 m, acordată ta 
urma unui henț In careu, iar 
ta min. 75 același Mânu șutează 
imparabil de la 25 m, mingea po
posind pentru a patra oară în 
plasa porții adverse.

Arbitrul M. Buzea (București) a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

,.U“ CLUJ-NAPOCA : Moldovan
— Anca, Moș, Ciocan, L Mureșan 
(min. 46 Baglu)' — Mânu (min. 
K Răduța), Batacliu, CImpeanu II
— Dobrotă, Florescu, A. Mureșan 
(min. 70 Stana).

SELECȚIONATA CUBEI: Made
ra — Laredo, Dreke, Povea, San
chez — Laro, Roldan (mln. 74 
Finto), Delgado — Maso (mln. 89 
Maya), Nunez, Pereira.
• ELECTRONICA — RAPID 

S—3 (1—2). Meci frumos, încheiat 
cu un rezultat de egalitate. Go
lurile au fost înscrise de Frățilă 
(min. 17) șl Cismaru (min. 84 șl 
86) pentru Electronica, respectiv 
Bartales (min. 7), Paraschlv (min. 
37) și M. Stelian (min. 79) de la 
Rapid. (St. NICOLAE — coresp.).
• PROGRESUL BRAILA — 

F.C.M. GALATI 1—2 (1—1). Au 
marcat : Gațaros (min. 4) de la 
gazde, Kramer (min. 21) șl Ba- 
laban (min. 85) de la gălățenl. 
(Tr. ENACHE — coresp.).

miuțeior, ctad, fără să știe că 
este în mod special urmărit, e. 
se exprimă ta condiții de joc.

— In echipa <tv. doar del Joeă- 
tari >■ impresionat printr-ua ga-

P aripa stingă, ta Frânau ci
le .-iul jucătorului kxaH și rebaat 
nu este de prim ordin 7

— Numai dacă acest tip de ăot- 
babst este dnhlat £ de o retr-ar- 
eab&ă tehnică individuali. adap
tată la cerințele Jocului. Altfel, 
noi nu sacrificăm un cop£ ta
lentat. eu perspectiva de a de
veni un bun fotbalist, pentru an 
ah-ai eu certe calități de.. atlet. 
Ați văzut șl la noi. pentru postul 
stoperului de marcaj ne-am oprit 
la im jucător dar și tehnic,
capabil să-și neutralizeze virful 
advers și ia mtr g-~e aeriene. în 
rest, apreciez că tasr-o echipă 
sînt extrem de stil șl ȘpCbaLști 
de talie medie, dacă stat rapizi, 
puternici și, subliniez tacă o da
tă, abili ta manevrarea batacXuL

— I-xți văzut pe „cadetii- noș
tri In doua partide. Ce impresie 
v-au Lăsat 7 întrunesc criteriile 
dv. 7

— Ifoar Intr-o oarecare măsură. 
Stat destul de bine tăcuți din 
punct de vedere fizic, se anga
jează ia efort, dar stat mal pu
țin creatori și imagriarivL Mă 
întreb însă : nu posedă ei. oare, 
această calitate esențială, de a 
crea, care conferă fotbahstuJuj 
tacă de ttaăr personalitate ta 
joc 7 Sau stat tribota-t unor in
dicații tactice mult prea rigide 7 
înclin spre această a doua va
riantă posibilă, tatrucit cunosc 
destul de bine fotbalul românesc, 
l-am apreciat și în Mexic, la tur
neul final din 1970. Inscriindu-se, 
prin calități native. în zona lati
nă a fotbalului, stat convins că 
șl micii dv. jucători posedă in
teligență și fantezie ta joc. Im
portant și necesar este ca aceste 
calități să fie stimulate. Sfătuițt-l 
pe antrenori ca. tacă de la fra
gedă virată, să-l lase pe mirii 
jucători să joace lejer, să acțio
neze ta joc cu ușurința eu care... 
respiră. Să-i învețe driblingul, 
nu să-l interzică, tatrucit ta des
tule situații — cerute de joc — 
acest procedeu tehnic este abso
lut necesar. Să fie oprit de la 
dribling doar acel jucător care 
nu-4 stăpinește. Aici intervine, 
dealtfel, capacitatea tehnicianului 
eare se ocupă de copii și de ju
niori. EI trebuie să coordoneze 
totul, cu tact și pricepere, să a- 
sambleze o formație în funcție 
de calitățile fiecăruia dintre com
ponența ei. Dar să Ce atent ta 
mod permanent la un singur 
lucru : să nu altereze cu nimic 
din ceea ce se numește persona
litatea tinărului fotbalist, din ceea 
ce contribuie la crearea specifi
cului și stilului național al unei 
echipe.

G. NICOLAESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
• IERI A AVUT LOC LA SE

DIUL F.R.F. o ședință de lucru 
cu antrenorii celor 18 echipe de 
Divizia A, în cadrul căreia au 
fost discutate unele probleme de 
actualitate. Cu acest prilej a fost 
definitivat calendarul competi- 
țional intern și internațional 
pentru sezonul 1979—1980. Pe baza 
problemelor puse în discuție de 
antrenori, în ziua de 18 iunie va 
avea loc o nouă ședință a colegiu
lui central al antrenorilor, care va 
discuta și va adopta hotărîri cu 
privire la componența loturilor 
naționale, colectivele de antre
nori care vor pregăti aceste Io
turi, sistemul de pregătire a 
echipelor în vederea unei cores
punzătoare participări la jocu
rile preliminare ale C.M., ediția 
1982.

FOTBAL PENTRU ELEVI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTROAPARATAJ (str. Ham

barului nr. 1, sector 3) organizează noi selecții pentru secția 
de fotbal dintre elevii născuți ta anii 1964—1965. Cei admiși 
în grupele de fotbal vor a școlarizați ta cadrul Uceulul eu 
același nume, clasa cu profil electrotehnic.
Testarea candldațllor — eare vor trebui să depună ta prea

labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeverință 
medicală pentru elev-student tip 18.1 002. analize hepatice și 
cardiovasculare, elecrocardiograma jl copie a certificatului de 
naștere) — va avea loc ta perioada 20—28 Iunie 1979 pe baza 
sportivă a clubului

Elevii din provincie vor primi gratuit cazare și masă.
Relații se pot primi la secretariatul liceului, la telefonul 

27.33.35.

• Se efectuează 8 extrageri în 2 faze, cu 
un total de 44 numere • Biletele de 15 lei 
varianta participă la toate extragerile • Se 
cîștigă și cu numai 3 numere din 5 sau 6 
extrase. ORICINE JOACĂ POATE OBȚINE : 
• Autoturisme „Dacia 1300“ sau „Skoda 
120 L“ • Cîștiguri în bani de 50.000, 15.000 
lei etc. ULTIMA ZI pentru procurarea bile
telor : sîmbătă 9 iunie. MAI MULTE BILETE 
JUCATE - MAI MULTE ȘANSE DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII CiȘTIGATORI I

VICTORIA JUNIORILOR Of IA SPORI CLUB BACĂU, 
0 IICIORIE A MUNCII BINE URGĂNIZAIL 

ÎN CADRUl UNUI CIUB-MOOIL

învingătorii, marcați de efort dar fericiți, îmbrăcați cu tricourile 
de campioni fi prezentind cupa oferită de F.R. Fotbal ciștigătoarei 
campionatului republican de juniori. Foto : Dragoș NEAGU

Juniorii de Ia Sport Club Ba
cău au demonstrat și în finală 
că alcătuiesc la ora actuală cea 
mai bună echipă din țară. De
altfel, din cele 30 de partide sus
ținute atit în faza preliminară a 
campionatului, cit și în cea fi
nală. Sport Club nu a pierdut 
decît trei (toate In faza prelimi
nară). demonstrind o formă as
cendentă pe măsură ce compe
tiția se apropia de final, în 
timp ce „U- CIuj-Napoca a ur
mat o cale inversă : tot trei în- 
frtngeri în faza jocurilor pe se
rii, dar Încă una In turneul fi
nal de la Brașov și ultima, 
miercuri, pe „Steaua“.

Care au fost elementele ce au 
stat la baza victoriei băcăuani
lor ? In afara celor ce țin de 
joc în sine : tehnicitate bună, 
pregătire fizică excelentă (care 
i-a ajutat, pe canicula de 
miercuri, să forțeze egalarea și 
să-și aproprie victoria în finalul 
meciului) și individualități dem
ne de luai în seamă (ca de pil
dă blondul Pant, o copie a ară
deanului Leac, alături de Fîșic, 
Viscreanu, Albu, Borcea), mai 
trebuie amintite :

1. ” CONDIȚIILE MATERIALE 
BUNE OFERITE DE CLUB, CU 
SPRIJINUL ORGANELOR LO
CALE $1. ÎN MARE MĂSURĂ, 
A F.R. FOTBAL. Sport Club dis
pune, în afara terenului gazonat 
de la stadionul „23 August*, de 
încă trei terenuri (două cu ga
zon și unul cu zgură) aflate în

ȘTIRI... ȘTIRI...
• DE COMUN ACORD, Sportul 

studențesc și Gloria Buzău au 
hotărit ca meciul lor din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
României* să se dispute la 
Brăila.

imediata apropiere a stadionului,' 
de un teren gazonat, în parc, și 
de încă cinci de dimensiuni re
duse (trei de zgură și două bi- 
tuminizate), unde activitatea nu 
încetează de dimineața și pînă 
la lăsarea întunericului.

2. EXCELENTA COLABORARE 
DINTRE CELE DOUA UNITATI 
DE PROFIL DIN ORAȘ, SPORT 
CLUB ȘI CLUBUL SPORTIV 
școlar, colaborare care se ma
terializează într-o singură unita
te de performanță — SPORT 
CLUB BACAU.

3. ACTIVITATE DE DEPISTA
RE DE TALENTE, DUSA — CU 
succes — IN TOATA ZONA 
MOLDOVEI de trimișii clubului 
din Bacău. Cei mai talentați ju
niori sînt îndrumați fie spre li
ceul cu profil, fie spre Centrul 
de copii și juniori Sport Club, 
unde activează antrenorii Dumi
tru Chiriță, Radu Nicolae, Petru 
Gavrilescu. In afară de cei apro
ximativ 160 de tineri fotbaliști 
care activează aici, acești antre
nori se mai ocupă și de cele 
patru echipe ale centrului (una 
în divizia de juniori, încă una în 
campionatul republican de ju
niori și două în campionatul 
județean).

4. EXISTENTA UNEI CONCEP
ȚII UNICE DE JOC, APLICATĂ 
DE LA ECHIPA DE SENIORI ȘI 
PINA LA ACEEA DE JUNIORI 
n și COPII, ceea ce a fa
cilitat „implantarea" unor tineri 
ca Vamanu, Antohi, Verigeanu, 
Andries, C. Solomon, L Solomon 
ș.a. în formația de Divizia A.

Iată însumate, pe scurt, ele-‘ 
mentele care au concurat Ia vic
toria juniorilor de la Sport Club 
Bacău, o victorie a muncii bine 
organizate în cadrul unui club 
care poate servi drept model în 
activitatea de creștere a „schîm-r 
bulul de mîine“.

Mircea TUDORAN |

DELTA DUNĂRII VĂ AȘTEAPTĂ!

Pe un traseu nou, puteți petrece zile de neuitat, în cea 
mai pitorească zonă turistică s țării.

Intre 15 iunie și 27 septembrie a.c. filialele de turism din 
str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 35 și Calea Griviței nr. 140 vă in
vită să cunoașteți flora și fauna Deltei, să faceți plajă pe 
malul mării la „Popasul Portița" și să savurați meniurile ' 
pescărești specifice zonei.

LOTO - PRONOSPORT LNFORMEAZÂ
CIȘTIGURILE TEAGEKD EX

CEPȚIONALE LOTO DIN 29 MAI 
1979. FAZA I : categoria 1:1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; categ. 2 : 
1,75 a 25.000 lei sau, la alegere, 
o excursie de două locuri ta 
R.D. Germană sau R.P. Polonă 
șl diferența în numerar ; categ.
3 : 6,75 a 23.433 Iei sau, la ale
gere, o excursie de un loc In 
R.D. Germană sau R.P. Polonă 
și diferența în numerar ; categ.
4 : 55,25 a 2.863 lei ; categ. 5 :
152,25 a 400 lei ; categ. 6 : 257,50 
a 300 lei ; categ. 7 : 524 a 200 lei; 
categ. 8 : 2.872,25 a 100 lei. FAZA 
a n-a : categ. A : 1 variantă
100% a 50.000 lei sau, la alegere, 
o excursie de două locuri în

R.D. Germană sau R.P. Polonă 
șl diferența în numerar șl 2 va
riante 25% a 12.500 lei ; categ. B: 
4,54 a 10.004 lei sau, la alegere, 
o excursie de două locuri ta 
R.D. Germană sau R.P. Polonă 
șl diferența ta numerar ; categ. 
C : 18,25 a 7.526 lei ; categ. D : 
107,75 a 1.275 lei ; categ. E : 
1.173,25 a 100 lei. Cîștlgul de la 
categoria A, realizat pe o vari
antă jucată 100%, a revenit par
ticipantei Mariana Ionașcu din 
Ploiești.

*
Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 8 iunie 1979, se televizează 
in direct începînd de la ora 18.25.

CIȘTIGURILE TRAGERII < 
LOTO DIN 1 IUNIE 1979 !

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
(autoturism Dacia 1300) ; cat. 2: 
5.50 a 16.075 lei ; cat. 3 : 13,50 
a 6.549 lei ; cat. 4 : 30 a 2.947 
lei ; cat. 5 : 135,50 a 652 lei ; 
cat. 6 : 228,25 a 387 lei ; cat.X: 
1.562,25 a 100 let

Report la categoria 1 : 148.330 
lei.

Autotursimul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe •- 
variantă 25%, a revenit parti
cipantului GHEORGHE CO— 
DREANU din București. -- 1



Astăzi, la Schwerin (R.D.G.) UN MECI DIFICIL STĂRI BUN Al ÂWTOMOBILIȘTIIOR NOȘTRI
PENTRU TINERII BOXERI ROMANI
Ieri, selecționata de box (ju

niori) a țării noastre a plecat 
în R.D. Germană, unde urmea
ză să întilnească, azi, reprezen
tativa similară a țării gazdă. 
Pentru această dificilă confrun
tare. antrenorul Gheorghe To- 
mescu a selecționat următorul 
lot de tineri pugiliști, în ordi
nea categoriilor : Ion Matei, 
Constantin Băluță, Emil Ghiur- 
că, Ion Stan, Nicolae Iordache, 
Mihai Niculescu, Simion Mezei, 
Ion Catană, Petre Borneseu, Va
sile Bota și Cornel Bălan. E- 
chipa este însoțită și de arbi
trul Alexandru Călărașu.

Așa cum spuneam, pentru ți
nerii noștri reprezentanți întîl- 
nirea va fi un examen greu de 
trecut, formația țării gazdă cu- 
prinzînd multe elemente talen-

tate și bine pregătite. Este su
ficient să menționăm că, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, se
lecționata de juniori a R. D. 
Germane a întrecut, la Berlin, 
reprezentativa Cubei, cu scorul 
de 8—3. După cum ne-a infor
mat Gabriel Danciu, care a fost 
invitat să arbitreze această în- 
tîlnire, victoriile gazdelor au 
fost realizate de boxerii Kum- 
mel (48 kg) Rauschning (54 
kg). Kruger (57 kg). Schultz 
(60 kg), Rubel (67 kg), Neils 
(71 kg), L. Philipp (81 kg) și P. 
Philipp (grea). Pugiliștii cuba
nezi n-au obținut decit trei vic
torii. toate înainte de limită, în 
fața sportivilor Frings (muscă), 
Holonics (ușoară), și ’ Conow 
(mijlocie), boxeri, care, după 
toate probabilitățile, nu vor mai

face parte din formația țării 
gazdă și în meciul cu România, 
de la Schwerin.

Caracterizîndu-i pe viitorii 
adversari ai tinerilor noștri re
prezentanți, arbitrul G. Danciu 
ne-a spus : „Majoritatea com- 
ponenților echipei R.D.G. sînt 
sportivi înalți, boxeazâ in linie, 
au o bună frecvență în lovituri 
și posedă o deosebită rezisten
ță specifică".

Cu toate că juniorii români 
au de înfruntat parteneri de 
întrecere destul de valoroși, 
nutrim speranța că ei se vor 
mobiliza la maximum și vor 
reuși să se situeze la nivelul 
adversarilor. (M. Tr.).

în preajma orașului Bursa, 
din Turcia, a avut loc prima 
etapă a campionatului balcanic 
de raliuri, a cărui organizare 
și-a asumat-o ziarul turc 
„Gunaydin". întrecerea s-a des
fășurat pe distanța de 3500 km, 
pe parcursul căreia au fost in
cluse 32 de probe speciale. In 
clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de automo- • 
bilistul turc Osman Miza- 
mettin care a pilotat un Ford- 
Escort Automobiliștii români 
au avut și ei o comportare 
bună, reușind să se claseze pe 
primul loc în cadrul a două 
clase. La clasa I (1300 cmc, 
mașini nemodificete) victoria a

revenit cuplului Banca Dacian 
— Ionel Mălăuț, iar la clasa a 

.V-a (1300 cmc, mașini modifi
cate) lui Vasile Ștefan — Ma
tei Simionescu. La această cla
să, echipajul Doru Gîndu — 
Petre Pîrcălăboiu a ocupat lo
cul III.

în clasamentul pe echipe, pe 
primul loc s-a situat Turcia 
urmată de România. Celelalte 
reprezentative nu au mai in
trat în acest clasament întrucît1 
echipele au fost descompletate 
după abandonuri. f

TINERE GIMNASTE ROMÂNCE

ROLAND GARROS: POARTĂ DE AFIRMARE
EVOLUEAZĂ LA ANTIBES

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• SELECȚIONATA MASCU

LINA DE VOLEI a întîlnit în 
primul meci al turneului din 
R.P. Chineză, la „Palatul spor
turilor" din Beijing. formația 
Armatei populare de eliberare 
„1 August", obținînd victoria 
cu scorul de 3—2 (7, —12. —9, 
10. 10). Au asistat peste 15 000 
de spectatori. • SELECȚIO
NATA DE TINERET a fost în
vinsă de echipa Iugoslaviei cu 
3—0 (11, 12. 13) în cadrul turne
ului internațional masculin de 
volei „Cupa orașului Sofia". O 
surpriză în acest turneu: 
Franța — R.D.G. 3—1. In ulti
mul meci, R.S.F.S.R. — Po
lonia 3—0. • ATLETUL VASI
LE BICHEA a cîștigat proba 
de 3 000 m obstacole la con
cursul internațional de la Os
trava (8:34,5), locul secund 
fiind ocupat de coechipierul 
său Dan Betinj (8:35,00). La 
aruncarea greutății femei, pro
bă cîștigată de Helena Fibin- 
gerova (20,98 m), Mihaela Lo- 
ghin s-a clasat pe locul 6 
(18,37 m). • MAESTRELE DA
NA NUȚU ȘI LIA BOGDAN 
au remizat, în runda a 6-a a 
turneului internațional de șah 
de la Novisad, cu iugoslavele 
Cejici și, respectiv. Veljici. In 
clasament: Erenska (Polonia) 
5 p. Veroczy (Ungaria) 4 p, 
Dana Nuțu (România) 3’/z p 
(1), Aleksandria (U.R.S.S.) 3p

(2) • BASCHETBALISTELE
NOASTRE au pierdut prima 
întilnire din cadrul turneului 
internațional de la Burgas, în 
fața reprezentativei Poloniei, 
cu 77—68 (48—31). Alte rezul
tate : U.R.S.S. — C-l—-1-.-----
73—47 
69—50.

Cehoslovacia 
Bulgaria — Ungaria 

„ __ • ÎN TURUL 3 AL
PROBEI DE SIMPLU FEMEI 
la turneul de tenis de la 
Beckenham. E. Goolagong — 
Florența Mihai 6—1. 6—2 • 
ȘAHISTUL NEBIOȘA ILIJIN a 
remizat cu iugoslavul Bjelajac 
în runda a 5-a a turneului de 
la Cioka (Iugoslavia), cei doi 
șahiști conducînd în clasament 
cu 4 și, respectiv, 3 */, p. • LA 
BLAGOEVGRAD, în turneul 
balcanic de șah „Cupa priete
nia", după cinci runde, în cla- 
saipent conduce Mihai Ghindă, 
cu 4 puncte și o partidă între
ruptă, urmat de Sjuer (Turcia), 
cu 3.5 p (1), Pavlov (România) 
— 3 p., Hohosian (Bulgaria) — 
2,5 (1). în runda a cincea, Ghin
dă a cîștigat la Ghelmerov, iar 
Pavlov a remizat cu Spirido
nov. • ÎN TURNEUL FEMININ 
de șah de la Piotrkow Tribu- 
nalski (Polonia), Ligia Jicman 
a ocupat locul 6 cu 7.5 puncte, 
după ce, în ultima rundă, a
învins-o, cu piesele negre, pe 
poloneza Jurcinska. Pe primul 
loc, Tatiana Zatulovskaia a to
talizat 11 p din 14 posibile.

Independent de rezultatele 
finale, campionatele internațio
nale de tenis ale Franței — 
cele care au dat primele stră
luciri carierelor astăzi consoli
date ale unor jucători ca Uie 
Năstase, Ion Țiriac sau, mai de 
curind, chiar Virginia Ruzici — 
ne oferă, iată, noi prilejuri de 
plăcute notații. Nu e vorba 
doar de faptul că în prima săp- 
tămină a competiției, megafoa- 
nele de la Roland Garros — 
obișnuite cu numele atitor mari 
campioni ai rachetei — au ves
tit de nenumărate ori numele a 
nu mai puțin de șapte tenis- 
mani români : Uie Năstase. Ion 
Țiriac, Virginia Ruzici, Lucia 
Romanov, Mariana Simionescu, 
Andrei Dîrzu și Florin Segăr- 
ceânu. E vorba mai puțin chiar 
de rezultatele — uneori contra
dictorii — ale fruntașilor noș
tri în acest sport. Am vrea mai 
curind să subliniem primii pași 
mai hotăriți ai unor tineri in 
arena atit de aglomerată in ul
timii ani a tenisului mondial. 
Iată un singur exemplu. La 21 
de ani, Lucia Romanov nu nu
mai că absolvă cu succes tur
neul de calificare al unei mari 
competiții, cum este cea pari
ziană. ci. odată ajunsă pe ta
bloul principal, nu se intimi-

VIRGINIA RUZICI — ION ȚIRIAC
In finala de dublu mixt

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Meciul masculin 

triunghiular desfășurat La Gates
head (Anglia) s-a încheiat cu 
victoria echipei Angliei — 97 p, 
urmată de formațiile Kenyei — 
72 p și Canadei — 58 p. Iată 
principalele rezultate înregistrate: 
suliță : Olsen (Canada) 83,20 m ; 
greutate: Capes (Anglia) 19,98 m; 
3 ooo m obstacole : Tuwel (Ke
nya) 8:33,71 ; 110 m garduri: Hol
ton (Anglia) 14,26 ; 100 m 
McFarlane (Anglia) 10,71 ; 
Maina (Kenya) 1:48,93.

AUTOMOBILISM • In 
antrenament dinaintea „Cursei de 
24 de ore“ de la Le Mans fran
cezul Bob Woleck (,,Porsche“) a 
realizat o medie orară de 233,519 
km.

BOX • La Bilbao, iugoslavul 
Marian Beneș și-a apărat cu suc
ces centura de campion al Euro
pei la categoria super-ușoară, 
tnvingînd prin k.o. în repriza a 
8-a pe spaniolul Andoni Amana.

CICLISM • în urma victoriei 
din „Turul Italiei", italianul Giu
seppe Saronni a trecut pe primul 
loc în clasamentul general al tro
feului „Super-prestige“ cu 245 p. 
11 urmează compatriotul său 
Francesco Moser 205 p, belgianul 
Daniel Willems 183 p, francezul 
Bernard Hinault 178 p și olan
dezul Joop Zoetemelk 165 p.

FOTBAL • La Copenhaga, tn 
meci pentru preliminariile C.E. 
(grupa I) : Danemarca — Irlanda 
de Nord 4—0 (2—0). Au înscris
Elkjaer (3) șl Simonsen. • La 
New York, în meci amical se
lecționata de fotbal a Argentinei, 
campioană a lumii, a învins pe 
,.2osmos“ cu 1—0. A marcat, In

plat :
800 m:

primul

minutul 88, Daniel PassareUa. 
Campionatul U.R.S.S. (etapa 
12-a) : șahilor Donețk
Kiev 1—0, Pahtakor Tajkent 
Kairat Alma Ata 1—2, Ț.S.K.A. 
Moscova — Dinamo Tbilisi 1—0, 
Dinamo Minsk — Ararat Erevan 
3—2, zaria Voroșilovgrad — Cer- 
nomoreț Odessa 2—1, S.K.A. Ros
tov pe Don — N eft ci Baku 2—0, 
Zenit Leningrad — Dinamo Mos
cova 2—0, Lokomotiv Moscova — 
Torpedo Moscova 1—0. In clasa
ment : 1. Șahtior Donețk 21 p, 2. 
Dinamo Tbilisi 19 p, 3. Dinamo 
Moscova 16 p etc.

PENTATLON MODERN • Com
petiția de la Sofia a fost cîș
tigată de sovieticul E. Besonov 
—5 470 p, urmat de compatrio
tul său T. Dosimbeto — 5 347 p 
și de polonezul Z. Szuba — 
5 325 p.

VOLEI. • în turneu în S.U.A., 
reprezentativa masculină de volei 
a U.R.S.S., campioană mondială, 
a învins Ia Hartford (Connecti
cut) selecționata S.U.A. cu 3—2 
(—15, 7, —15, 5, 9).

a
Dinamo

în proba de dublu mixt, pe
rechea română Virginia Ruzici 
— Ion Țiriac s-a calificat în 
finală, întrecînd după o par
tidă spectaculoasă, cu *
6—3, 6—0 cuplul Betty 
(Olanda) — Patrick 
(Franța).

în prim,a semifinală a 
de simplu femei din. 
turneului de tenis de 
pariziană Roland

2—6.
Stove 
Beust -

probei 
cadrul 

la arena 
Garros, 

Wendy Turnbull (Australia) a 
dispus cu 6—4, 6—3 de Regina 
Marsikova (Cehoslovacia). In 
cealaltă semifinală, Chris Evert 
(S.U_A.) a întrecut-o cu 6—1, 
6—3 pe australianca Diane 
Fromholtz.

In semifinalele probei de du
blu bărbați, australienii Ross 
Case și Phil Dent au eliminat 
cu 6—4, 3—6, 4—6. 6—3, 6—4 

-perechea americană Ashe — 
Stockton.

în proba juniorilor la cam
pionatele internaționale de 
tenis ale Franței, de la Paris, 
Florin Segărceanu (România) 
l-a Învins cu 6—3. 6—2 pe 
Montes (Uruguay).

„IHOfEliL BRAVO" PENTRU

TINERII FOTBALIȘTI
Actuala ediție a „Trofeului 

Bravo", decernat anual de către 
revista italiană „Guerin Sporti- 
vo“ — pe baza unei anchete in
ternaționale de presă — celui 
maț bun fotbalist european sub 
24 ani, a revenit jucătorului en
glez Garry Birtles, de la echipa 
Nottingham Forest, cîștigătoarea 
C.C.E. El a întrunit 156 voturi, 
pe locurile următoare clasîndu-se 
Woodcock (Nottingham Forest) 
și Sulser (Grasshopers) cu 94 
voturi. La ediția 1978, cîștlgată 
de Jimmy Case (Liverpool), 
llie Bălăci (Universitatea Craio
va) s-a clasat pe locul 3.

• TRIUMFUL GIMNASTELOR NOAS
TRE la ,,Cupa Mondială" este evenimen
tul central al acestei săptămini sportive 
internaționale. Aplauzele adresate Nadiel 
și Emiliei în sala „Yoyogi" din Tokio 
acoperă, firește, pe cele ce s-ar cuveni 
și altor performanțe românești. Să nu 
uităm, totuși, pe cele înscrise recent de 
atlete, canotoare, canoiști și popicari, 
fiecare adueîndu-și partea de contribu
ție la un bilanț îmbucurător, în acest 
început de sezon estival • NE GÎNDIM 
LA OLIMPIADA ’80, fără îndoială. Alții 
se gîndesc de pe acum la cea a anului 
’88. Comitetul național olimpic din Bra
zilia, prin glasul președintelui său, ma
iorul Silvio de Magalhaes Padilla, anun
ță candidatura orașului Sao Paulo pen
tru organizarea celei de a XXIV-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vată. Pentru 
prima oară în istorie, suprema competi
ție ar avea loc pe continentul sud-ame- 
rican • UN NUME DE REȚINUT, 
deocamdată, pentru maratonul Olimpia
dei viitoare, cea de la Moscova. Ferenc 
Szekeres din Ungaria a parcurs cei 
42,195 km al clasicei curse în 2 h 14:45.6 
întrecînd, la Amsterdam, un lot select 
de maratoniști din patru continente 
LAUREAT PE DISTANȚA A... 30 
ANI este multiplul campion rutier 
R.D. Germană, Gustav-Adolf Schur,

DE 
din

El

dează de faima adversarelor și 
le învinge cu scoruri nete pe 
americancele Jane Stratton 
(6—1, 6—1) și Kathy May-Tea
cher (6—1, 6—4). Să notăm că 
cea din urmă este cotată a 7-a 
jucătoare din S.U.A. in 1978 ! 
Ajunsă printre primele 16 con
curente ale competiției, bucu- 
reșteanca e învinsă de exce
lenta jucătoare cehoslovacă Re
nata Tomanova, încheind totuși 
merituos această primă prezen
ță onorantă pe un tablou cu 
âdevărat de palmares. Saltul 
înregistrai de Lucia Romanov 
in acest sezon nu este intim- 
plător. El a început in iarnă, 
intr-un scurt stagiu în Ameri
ca. unde a întrecut pe engle
zoaica Kate Glancy și pe ceho
slovaca Maria Pinterova (am
bele bine clasate), a continuat 
cu victoriile în șir asupra te- 
nismanelor din R.P. Chineză la 
București și Brașov, dar mai cu 
scamă cu o excepțională dirze- 
nie în antrenamente, cu o neo
stenită ambiție în pregătire și 
în concurs. Să adăugăm acestui 
elogiu, ca un firesc pandant, și 
splendida opoziție, în două 
long-seturi, a tinăruiui cuplu 
Dirzu — Segărceanu în fața 
redutabilei perechi americane 
Ashe — Stockton, care nu mai 
are nevoie de recomandări în 
lumea tenisului : 6—7, 5—7 !
Asemenea vești -sînt încuraja
toare. (vib.).

PARIS, 7 (Agerpres). — In 
localitatea Antibes. de pe 
Coasta de Azur, începe astăzi 
un concurs international femi
nin de gimnastică, la care și-au 
anuntat participarea sportiva 
din 13 țări între care si Româ
nia. reprezentată de tinerele 
gimnaste Anca Kiss și Rodica 
Dunca.

BOGATĂ ACTIVITA3&P

COMPETITION ALĂ

A LUPTĂTORILOR
• La sfîrșitul acestei săptămînl 

se anunță o bogată activitate 
internațională a luptătorilor. La 
turneul internațional de greco- 
romane de la Pola (Iugoslavia), ■ 
antrenorul N. Pavel însoțește 
5 sportivi : Șt. Negrișan, D. A- 
iacoboaie. Gh. Minea, Gh. Glonț 
și V. Andrei • în R.D. Germană, 
sîmbătă și duminică se desfă
șoară două turnee internațio
nale rezervate juniorilor. Cel 
de greco-romane are loc la Lu- 
kenwalde, unde vor fi prezenți 
și 10 luptători români. Intre ei, 
M. Ștefan, D. Staudt, D. Spet- 
cu și P. Ursu. La Leipzig se 
reunesc tinerii luptători de li- ' 
bere, între care și 10 juniori 
români. '
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• • • NECUNOSCUTUL MARADONA
Actualul turneu european al echipei Argentinei, campioană mondială, 

a început la Berna, cu z revanșa acordată Olandei pentru finala pier
dută anul trecut, in iunie, la Buenos Aires, momentul festiv al ani
versării a 75 de ani de existență a F.I.F.A. însemnînd, totodată, pen
tru antrenorul Cesar Menotti și startul unei noi etape de muncă. 
DE MUNCA IN PERSPECTIVA, DE CONSTRUCȚIE : „Vrem să jucăm 
mai ofensiv decit pinâ acum. De fapt, cu acest turneu european în
cepem pregătirile pentru viitorul C.M.* a spus el, precizînd că va fo
losi cu acest prilej și unii jucători tineri, încă necunoscuți în arena 
internațională. A nominalizat, însă, doar unul : Diego Maradona.

Și in echipa campioană mondială n-a mai apărut, alături de Luque, 
cel mal bun jucător ai C.M. '78, Kempes, ci necunoscutul Maradona, 
chiar dacă acasă i se spune tinăruiui de 18 ani (născut ia 30 octom
brie 1960, la Buenos Aires, intr-o familie cu 8 copii) „micul Pels" 
(,,Pelușa“). Cu alură de halterofil, dar avlnd o mare vivacitate in 
mișcări, o viteză de execuție remarcabilă cu ambele picioare, finețe 
tehnică și șut năpraznic, noul ,,nr. 10" din echipa Argentinei este con
siderat de antrenorul Menotti, „Incontestabil, cel mai bun produs al 
fotbalului argentinian din ultimii 15 ani*. In meciul ciștigat recent, la 
Glasgow, 3-1 cu Scoția, golurile Argentinei au fost înscrie de Luque 
(2) șl Maradona.-

Unde Joacă Diego Maradona ? Nici la River, nici la Boca, ci la 
Argentinios Juniors. N-ați auzit de acest club ? E firesc, pentru că este 
din cartierul Paternal din Buenos Aires și activează in campionatul 
metropolitan.

...Cam cum ar fi Ia noi ,,categoria onoare" din campionatul muni
cipal. Selecția nu numai că a ajuns pină acolo, dar a și găsit ceva 1

Paul SLĂVESCU
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este primul intr-un clasament al celor 
mai remarcabili sportivi din această 
țară, alcătuit prin referendum. Celelalte 
două locuri ale .,podiumului" sint ocu
pate de membrii unei aceleiași familii, 
soț și soție. Este vorba de înotătorii 
Roland Matthes și Kornelia Matthes- 
Ender • NU NUMAI CA N-A REUȘIT 
să-1 întreacă pe Giuseppe Saronni

linia de sosire, dar iată-1 pe Francesco 
Moser pierzînd alte secunde prețioase în 
ultima etapă a lui „Giro", ceea ce tran
șează autoritar în favoarea primului acest 
pasionant duel al așilor ciclismului pe
ninsular • SE APROPIE DE FINIS o 
altă competiție de mare prestigiu. La 
Roland Garros, din trio-ul de favoriți 
Bjorn Borg — Jimmy Connors — Guil
lermo Vilas (ultimul, în absența lui John 
McEnroe)' rămîn în cursă doar primii 
doi, Borg luptă pentru a 4-a cunună de 
lauri a sa în „internaționalele" Franței, 
Connors — oricît de surprinzător ar pă-

rea — doar pentru prima... • TOT ÎN 
FRANȚA, echipa fraților Spanghero, 
Narbonne, obține primul său titlu de 
campioană națională la rugby, întrecînd 
în finală cu 10—0 (10—0) rivala sa, Bag- 
neres • ’
LUL în 
știre cu 
Lanzhou
30 000 de spectatori, s-a disputat întîlni- 
rea internațională dintre selecționatele 
feminine ale R.P. Chineze și S.U.Ag Au 
cîștigat fotbalistele americane cu scorul 
de 1—0 • ȘI O PRIVIRE PE CALEN
DARUL următoarelor zile. Să reținem 
datele : 9.VI — Cele 24 ore de la Le 
Mans (auto) ; 9—10.VI — Regate inter
naționale de caiac-canoe la Roma și Za- 
andam, canotaj la Praga și Klagenfurt ; 
9—19.VI — Turneul final al C.E. 
baschet masculin, în Italia ; 10.VI
Cursa automobilistică de formula 2 
Hockenheim ; 11—17.VI — C.E. de
(skeet și talere) la Montecatini ; 
12—17.VI — Concurs internațional hipic 
de obstacole la Aachen ; 13.VI — Me
ciuri amicale de fotbal : Iugoslavia — 
Italia și Anglia — Austria ; 14—22.VI — 
Turul ciclist al Elveției ; 15—17.VI —
Meciuri de tenis în sferturile de finală 
ale „Cupei Davis" (zona europeană).

Radu VOIA

CA SA NU OCOLIM FOTBA- 
aceste scurte notații, oferim o 
tentă insolită : pe stadionul din 
(R.P. Chineză), în prezența a

de

la
tir
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