
cu cele 7 medaliiAzi, un nou antrenament pentru meciul ca i, F. 6. difl „Cupa Darls“

cucerite la

„Cupa Mondială"
Nadia Comăned, Emilia Eberie 
si Melita Ruhn au călătorit da 
la Parii la Bucurețti cu Ui* 
Năstase, cu care «-ou fotogra

fiat pe aeroportul Otopcni
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PE 0 CĂLDURĂ DE 30 DE GRADE, 
DUMITRU HĂRĂDĂU Șl TRAIAN MARCU

NU S-AU RETRAS LA UMBRĂ

Nadia Comâneci 

și Emilia Eberle 

s-an înapoiat

în timp ce antrenorul echipei 
naționale Gheorghe Viziru se 
afla la Paris, alături de tenis- 
manii noștri participant! la tur
neul international de lâ Roland 
Garros. doi dintre compo- 
nenții lotului român pentru me
ciul de „Cupa Davis“ cu for
mația R. F. Germania, campio
nul national Dumitru Hârâdău 
si Traian Marcu. si-au continuat 
pregătirile la București sub 
supravegherea si îndruma
rea antrenorului federal A- 
lexe Bardan. La centrul „23 
August", pe terenurile inundate 
de un soare dogoritor. Hărădău 
Si Marcu purtau treninguri im
permeabile. strînse cu șireturi 
la încheieturile mîinilor si la 
glezne. în vederea unei intense 
sudatii. Nu este deloc ușor să 
adopți un asemenea regim se
ver de antrenament, fixat a- 
nume în orele cînd căldura e 
mai mare. Oricui i-ar fi fost 
greu să stea întins, fie si la 
umbră, într-o tinută ca a celor 
doi jucători, dar să mai si 
joace set după set. iar apoi 
să exerseze două sute de ser
vicii, urmînd ca programul di
mineții să-1 încheie cu o aler
gare de 1 500—2 000 de metri. 
Antrenamentul cu aceeași du

rată. doar exercițiile fiind al
tele. era reluat după-amiază. si 
nu la ora 18 sau 19 — cînd 
atmosfera devenea mai supor
tabilă — d la ora 15 (pentru 
obisnuirea cu ora jocurilor din 
.Cupa Davis").

„Paralel eu Hie Năstase si eu 
Florin Segirceaau, care vor □ 
prezent! marți după-amiază 1a 
primul antrenament comun, ce 
va fl condus de antrenorul 
Gheorghe Viziru — ne-a spus 
Alexe Bardan — Hărădău si 
Traian Marcu s-au pregătit aid 
aproape două săptămâni și, 
după opinia mea. au făcut-o 
în modul cel mai serios".

.M-am străduit din răsputeri 
— ne-a declarat Dumitru Hă
rădău — să mă pregătesc in 
condiții bune, pentru a fi apt 
să răspund încrederii de a re
prezenta tara intr-o competiție 
atit de importantă cum este 
«Cupa Davis». Sper să ne 
calificăm in turul următor". La 
fel gîndeste si Traian Marcu 
(selecționat pină acum de 7 ori 
în echipa de „Cupa Davis"), 
brașoveanul sperînd ca. alături 
de Iile Năstase. să fie folosit 
în partida de dublu.

Ion GAVRILESCU

OASPEȚII AU SOSIT ÎN CAPITALĂ

Aseară a sosit >n Capitală reprezentativa de tenis a R.F. Ger
mania, care va intllni in cadrul „Cupei Davis" echipa tării noas
tre. lată-i, la sosirea pe aeroportul Otopeni, pe membrii delega
ției R.F.G. : Jiirgen Fassbender, Ulrich Marten, Karl-Heinz Phi

lippi (conducător), Peter Elter si Max Wunschig

AVEAA ACUM DOUĂ MARI GIMNASTE CARE 
DOMINĂ CONCURSURILE INTERNAȚIONALE
Ieri după-amiază s-au înapo

iat in Capitală gimnastele noas
tre care au participat, la înce
putul acestei luni. Ia Tokio, la 
cea de a IV-a ediție a „Cupei 
Mondiale", urmată de două con
cursuri demonstrative la Yokaigi 
și Nagoya. A fost, după cum iși 
amintesc Iubitorii sportului, o 
participare încununată de un 
strălucit succes. Nadia Coma
neci si Emilia Eberle realizînd 
un bilant-record : 7 medalii,
dintre care 4 de aur. 2 de ar
gint si una de bronz, cu care 
s-au situat, detașat, pe primul 
loc in clasamentul, neoficial, pe 
națiuni. Antrenorul emerit Bela 
Karoly, Nadia și Emilia ne-au

împărtășit opiniile lor despre 
întrecerea recent încheiată, si 
evoluțiile solilor gimnasticii 
noastre in această prestigioasă 
competiție patronată de Federa
ția internațională.

„Nu doresc să mă mai refer la 
rezultatele în sine — ne-a spus 
Bela Karoly — pentru că ele 
sint deja cunoscute opiniei pu
blice sportive din tara noastră 
și au fost viu comentate si de 
presa sportivă internațională. 
Mai importante mi se par acum 
concluziile si învățămintele care 
se pot trage de pe urma aces
tui concurs. Nu exagerez cu ni- 
mie cînd afirm că „Cupa Mon
dială* a fost pentru delegația

noastră o experiență bună, alit 
in direcția cîstigărU cit si a 
pierderii unor trofee. O extrem 
de mică imprecizie comisă da 
Nadia la paralele, in crima zi. 
a făcut să pierdem „Cupa 
Mondială". Dar. a doua zi. la 
finalele pe aparate. ne-am mo
bilizat puternic. am început 
lupta de la capăt, cu mai multă 
dîrzenie. cu mai multă voință 
de a învinge si... am câștigat I 
Nadia si Emilia ao obtinut me
dalii de aur în toate cele petru 
finale, dovedind tuturor că sint.

Constantin MACOVel

(Continuare în pap a 4-a)

După campionatele republicane de caiac-canoc

VALORILE CERTE CONFIRMĂ
Șl „SPERANȚELE"

CONTINUĂ SĂ PROGRESEZE
Cu aproximativ o lună de 

zile înaintea regatei Snagov. 
competiție care se anunță, la 
ediția din acest an. mai puter
nică decît orieînd. și cu apro
ximativ două luni înaintea 
campionatelor mondiale de la 
Duisburg, campionatele republi
cane individuale de caiac-ca- 
noe. desfășurate, ca de obicei, 
pe pista nautică de la Snagov,

Anghel Coman, 
campion al țării în 
proba de caiac 

simplu 10 000 m
Foto: V. BAGEAC

au permis o trecere în revistă 
a celor mai bune „nadele" si 
„pagae* din tară.

De ia bun tueeout trebuie 
să sDunem că cei peste W de 
concurenta' si concurente au o- 
norat cum se cuvine cea mai 
importantă comoetitie a caien-

„Daciada“ este și a celor

CREȘTEM VOINICI 
ȘI SĂNĂTOS!

0 frumoasă serbare a șoimilor patriei
In sectorul 7 al Capitalei

Serbarea sportivă a șoimilor 
patriei din sectorul 7 al Capi
talei a avut loc ieri. începînd 
de la ora 10. Dar loturile re
prezentative ale grădinițelor au 
venit pe stadionul Steaua mult 
mai devreme. La ora 9. ambi
țioasele echipe de mlnifotbal, 
baschet, atletism și handbal 
schimbaseră un rînd de maieuri. 

.încălzirea" abia începuse 1 
căutau educatoarele 
tempereze lucrurile, 
arau hotărîtoare. la

Si 
Zadarnic 
să mai.„ 
meciurile _____ _
ele aveau să asiste si părinții, 
plus campionii clubului gazdă. 
Se lucra pe ateliere, și pe 
adevărate ateliere, prin acestea 
din urmă înțelegînd colective 
de ..retuș costume" ursuleți, 
și căiuți. Se mai prindea 
acul. adică, o panglică, 
„coadă" desprinsă de la un 
mai nărăvaș, se pregăteau

lei 
cu 

o 
cal 
eu

alte cuvinte frumoa
sele ansambluri de 
gimnastică, de dansuri 
etc. Activitățile cele 
mai plăcute 
.atelierele" 
lor in care, 
umbroși, se 
limonada, 
rile și alte 
menite, ’ 
împrospăteze _____
forțele pentru marea 
sportivă care începea.

întrecerile au debutat la 5 
minute după defilarea mîndră 
a sute si sute de „șoimi". Tri
bune pline. Împodobite cu ghir
lande de flori (tot mîinile co
lectivelor de părinți) la peluză 
cu fanfară, iar în mijloc cu 
un desen mare simbolizînd 
Annl Internațional al Copilului. 
Organizatori : Inspectoratul șco-

erau însă 
grădinițe- 
sub pomi 
pregăteau 
sandvișu- 

bunătăți 
firește, să 

mereu
Ultimul 
bițioase

serbare

minut, ultimele emoții dintr-o mare finală susținută de două am- 
reprezentalive 'de... grădinițe Foto : Ion MIHAICA

tar. C.E.F.S. 
îndrumarea 
zației „ 
torul 7.

La minifotbal s-au întrecut 
formațiile grădinițelor 218 și 
217. Meci mare, arbitrat Ia cen
tru de Rodica Turceanu. edu
catoare la _ _____ ____ __
A marcat, cred, toată lumea, 
imii chiar în proprie poartă, 
dar cu același entuziasm cu

și Comisia pentru 
activității organi- 

.Soimii patriei" din sec

.94“. Neutră, deci.

care o făceau In buturile ad
verse. Baschetbalistele au rea
lizat jocuri superioare din punct 
de vedere tehnic. Se vedea, aici, 
că „apărarea în zonă" si „om 
Ia
tate si. dacă ar fi să dăm un 
calificativ, am nota cu 10 pe

om" sînt lecții bine tnvă-

darului intern, oferind. în ca
drul celor 120 de curse ale pro
gramului. desfășurate de-a lun
gul a trei zile de concurs, 
dispute interesante, curse fru
moase. într-un cuvînt no spec
tacol de calitate.

Este adevărat, surprize nu 
prea s-au înregistrat, dar acest 
iucru are o explicație logică, 
dacă ne gindim că nume ca 
Ivan Patzaichin. Vasile Diba, 
Gheorghe si Toma Simionov 
ton 8îr!ădeanu, Lipat Varabiev, 
Maria Ștefan, Agafia Orlov și 
Nastasia Nichltov — pentru a 
numi doar o parte dintre cei 
care, de ani de zile, alcătuiesc 
prima garnitură a flotilei na
ționale a caiacului si canoei — 
se pot număra orintre primii 
favoriti ai oricărei competiții 
internaționale. Valoarea lor si
gură le-a permis să-si îmbo
gățească cu noi titluri de cam
pioni palmaresele impresionante 
pe care le dețin. Ivan Patzai- 
chin a îmbrăcat al 25-lea tri
cou de campion. Vasile Diba a 
obținut a șasea victorie conse
cutivă la caiac simplu 500 m. 
la fel Maria Stefan la caiaa 
simplu fete sau perechea Or- 
lov-Nichitov la caiac dublu.

Nu s-au produs, prin urmare, 
răsturnări spectaculoase de ie
rarhii. chiar dacă, asa cum sub-

Vladîmit MORARU 
Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3) (Continuare In pag. 2—3)



Șl ÎN „CURSA VICTORIEI» 
TINERII RUTIERI AU DEZAMĂGIT

„Cursa Victoriei* l-a scos din 
nou în evidență pe Teodor Vasile 
nu numai ca un rutier de valoare 
deosebită, ci jl ca un luptător 
veșnic tînăr pentru dinamizarea 
competițiilor, pentru performanțe 
de prim rang. Lingă el s-a aflat 
Mircea Romașcanu — am spune: 
ca întotdeauna —, un grim p eu r 
de clasă, un rutier de forță 
(evidentă la contratimpul pe 
munte), un ambițios. Au mai 
fost, lingă ei, pe rind, în cite o 
etapă, și alți alergăto-ri care au 
dus greul cursei, contribuind la 
acea notă generală de dominare 
a gazdelor. Dar...

După „Cursa Munților", lată și 
„Cursa Victoriei" ne relevă com
portarea dezamăgitoare a noului 
val. Marin Valentin omul despre 
care am scris atît de mult, ciclis
tul care — încă junior fiind —
i-a  învins pe seniori, se zbate în 
a doua parte a clasamentului, 
avînd înaintea sa mulți oameni 
modești ca valoare, dar care se 
disting prin hărnicie și voință. 
Traian Sîrbu, alt presupus ta
lent, promovat în echipa națio
nală și menținut în ciuda multor 
„rateuri* (firește, cu gîndul “că-și 
va da drumul..."), se află încă și 
mal jos decît Marin, recordul său 
de... contraperformanță fiind lo
cul 44 la contratimp individual, 
la peste 4 minute de învingător, 
diferență creată într-o cursă de 
7 km !.... Pe Cornel Nicolae, alt 
așa-zis talent, parcă nici nu l-am 
zărit în pluton. V-am vorbit nu
mai de trei tineri alergători, deși 
Mngă el se află încă mulți alții, 
șl alegerea am făcut-o pe crite
riul că sînt selecționați în lo
tul olimpic.

Care este cauza acestei penurii 
de talente în rîndurlle generații
lor tinere ? La o recentă ședință 
a Biroului federal am reținut 
două opinii care, socotim noi, dau 
răspuns la întrebare. Prima îi 
aparține lui Nicolae Voicu J „To
tul pornește de la o greșită se
lecție. Sînt acceptați toți oamenii 
care vin la ciclism, neexistînd o 
selecție cu caracter științific. Ea 
ar trebui făcută numai în baza 
criteriilor cunoscute și cu aju
torul medicului, al examenelor la 
clini cile de specialitate**. Cea de a 
doua este a unui entuziast acti
vist al sportului nostru cu pedale, 
Grigore Togan : „Socotesc că 
principala vină o poartă antre
norii. In afară de faptul că mun
cesc foarte puțin cu juniorii, ei 
au și o mentalitate falimentară. 
Foarte adesea îi auzi sfătuindu-și 
elevii să nu ducă trenă, să stea 
tn plasă și să atace la sprintul 
final. Din această cauză mediile 
orare la juniori în cursele de 
fond sînt de 30—32 km, adică ai

CREȘTEM
VOINICI

ȘI SĂNĂTOȘI
(Urmare din pag. 1)

micuța Corina Ivanov de la 
grădinița nr. 94, mereu ne fază, 
mereu cu mîinile. sus la „blo
caj". in fata coșului pe care-1 
apăra.

La Întrecerile de alergări cei 
mai buni spriteri au fost Nico- 
leta Porojan (de la grădinița 
fabricii de țigarete) si Gheorghe 
Constantin (grădinița nr. 186). 
Dar cel mai mult a fost gim
nastică 1 Bunăoară, „dansul 
pălăriuțelor" (grădinițele nr. 94 
gi 218), „dansul muncii" (gr. 40, 
B5 si M.A.N.) .„în arenă" cu
lei! despre care am vorbit (gră
dinița întreprinderii de confec
ții si tricotaje București), cu 
ursuleți fiorosi. greu de stăpînit 
de mini-dresoare (grădinița 
C.F.R. nr. 1). cu căiuti năzdră
vani (grădinița nr. 57) etc.

A fost. în rezumat un splen
did tablou sportiv — „Creștem 
volnici si sănătoși" — grăitor 
intitulat „Copiii lumii doresc 
pacea 1". (T- VASILE),

JURAT CÎȘTIGÂ „PREMIUL CAILOR DE 4 ANI" HIPISM
cu toate că lipseau de la start 

două „piese grele- ale generației 
— Slmca (bolnavă) și Hogar 
(aliniat în altă probă) — Premiul 
cailor de 4 ani, programat în 
reuniunea de duminică diminea
ța, a fost așteptat cu legitim In
teres de publicul spectator, el 
urmînd să arate — cel puțin 
pentru moment — stadiul de pre
gătire și valoarea actuală a ce- 
lorlați derbyști. In mod cu totul 
neașteptat, victoria a revenit ar
măsarului Jurat, concurent mai 
puțin recomandat de performan
țele sale anterioare, care, mergînd 
fără greșeală șl „păstrat" de 
Popa (felicitări pentru felul în 
care acesta și-a prezentat și con
dus pensionarul) pe prima parte 
a cursei, a reușit sâ întreacă, 
de foarte puțin, pe Gascon, in
sistent solicitat de M. Ștefănescu. 
Pe locurile următoare — Abil, 
Goran și Izmir, toți trei nefiind 
„întinși" prea mult de driverii lor. 

doma celor ale cicloturiștilor. Ve- 
niți la seniori cu aceste „calități* 
ei nu mai pot ajunge la marea 
performanță, nu sînt capabili să 
împlinească speranțele cluburilor 
și ale federației. Fără schimbarea 
radicală a modului de a privi 
responsabilitatea pe care o au 
antrenorii de la juniori, ciclismul 
românesc nu va progresa*.

Cele două opinii sintetizează 
cum nu se poate mai bine situa
ția actuală din ciclismul româ
nesc. Fără o selecție științifică, 
fără o muncă intensă încă din 
perioada junioratului nu se poate 
dobîndl performanța pe care o 
așteptăm de ani de zile, F.R.C. 
făcînd tn tot acest timp investiții 
masive.

Juniorii realizează pe distanțe 
de 50—70 km, în cursele contra- 
cronometru pe echipe, medii o- 
rare de 40—42 km. Peste numai 
un an sau doi, la seniori, același 
rutieri vor să obțină 47—49 km 
pe oră în întrecerea pe 100 km. 
Firește, nu mai este posibil. Toa
te speranțele se destramă, toate 
bunele intenții sînt inutile. Se 
încearcă la lotul național totul : 
antrenamente intensive, obținerea 
experienței în concursuri Interna
ționale, stimularea alergătorilor. 
Nu există însă baza pe care să se 
grefeze toate acestea...

Si mal este ceva peste care

C. S. Ș. SIBIU (f) Șl C. S. Ș. CLUJ-NAPOCA (m) 
CAMPIOANE REPUBLICANE LA HANDBAL JUNIORI

Baza sportivă a liceului de fi
zică și matematică din Zalău, 
foarte frumos pregătită, a găz
duit, timp de trei zile, finala 
campionatelor republicane de 
handbal pentru juniori și școlari, 
competiție care a trezit un viu 
interes în rîndurlle iubitorilor de 
sport în capitala județului Sălaj. 
La întrecere au fost prezente 4 
echipe de fete și 4 de băieți : 
C.S.Ș. Cluj-Napoca, C.S.Ș. Sibiu, 
C.S.Ș. Vaslui și C.S.Ș. 2 Bucu
rești, respectiv C.S.Ș. Iași, C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Sibiu șl C.S.Ș. 
Ploiești. Jucîndu-se sistem turneu, 
în prima zl s-au întîlnit forma
țiile : București — Cluj-Napoca 
(f) 11—10, Sibiu — Vaslui (f)
14—8, Ploiești — Cluj-Napoca (b) 
17—14 șl Iași — Sibiu 26—18 ; 
în cea de a doua zi echipele : 
Sibiu — Cluj-Napoca (f) 9—9, 
Vaslui — București (f) 15—14, 
Ploiești — Iași (b) 23—21 șl Cluj- 
Napoca — Sibiu 18—17. Cele mal 
interesante au fost, însă, meciu
rile din ultima zl, care au sta
bilit ordinea în clasamentul finalei.

DUPĂ CAMPIONATELE DE CAI AC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

liniam si in cronicile întrece
rilor, In multe finale favoritii 
au fost nevoiti să depună e- 
forturi maxime pentru a se pu
tea impune. Si acest fapt nu 
poate decît să ne bucure pen
tru că. dacă titularii de astăzi 
ai echipei naționale prezintă, în 
continuare, garanții sigure în 
vederea reprezentării la cel mai 
înalt nivel al campionatelor 
mondiale din august sau la 
Jocurile Olimpice din vara vi
itoare, în egală măsură trebuie 
să ne preocupe valoarea „schim
bului de mîine". a celor care, 
într-un viitor mai apropiat sau 
mai îndepărtat, vor fi chemați, 
la rîndul lor. să îmbrace tri
coul reprezentativei.

Or. si din acest punct de 
vedere, campionatele ne-au pri
lejuit constatări îmbucurătoare, 
pentru că una din caracteristi
cile concursului a constituit-o 
prezenta sportivilor tineri — u- 
nii complet necunoscuti — în 
lupta pentru locurile fruntașe. 
Desigur, nu în toate probele si. 
deocamdată, nu în toate cazu
rile în disputa pentru cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, 
deși unii dintre ei au reușit

ținut pe Hogar (din ce în ce mai 
bun), Văluța (condusă cu mult 
aplomb de ambițiosul Oană) și 
Jovmir. dar maniera (mal mult 
decît neconvingătoare) în care 
Gv. Solcan a înțeles să-1 con
ducă pe acesta din urmă (nu știa 
ce să mai facă pentru a nu 
trece de Halogena, aflată în ga
lop la 100 m de sosire) ar tre
bui să facă obiectul unei analize 
aparte, fiindcă formația Solcan 
a devenit o adevărată „specia
listă" a locurilor 2 și 3. REZUL
TATE TEHNICE î Cursa 1 : 1.
Sibila (M. Dumitru) rec. 1:46,5,
2. Bafia. Simplu 10, ordinea 240. 
Cursa a 2-a : 1. Keops (Gv. Sol
can) rec. 1:46,4, 2. Vareg, 3. Băr- 
dița. Simplu 19, ordinea 220, event 
430, ordinea triplă 3856. Cursa a
3-a:  1. Organist (G. Grigore) rec. 
1:29,9, 2. Rist, 3. Oșanca. Simplu 
4, ordinea 180, event 860, triplu 
cîștigător 823, ordinea triplă 187. 
Cursa a 4-a ; 1. Huhurez (A. 
Brailovschi) rec. 1:32,5, 2. Efect. 

nu putem trece, ceva care a fost 
evident și în această grea ediție 
a „Cursei Victoriei î lipsa de 
ambiție a multora dintre tineri, 
lipsa lor de combativitate. Ajunși 
la cluburi mari (unde li se poartă 
o grijă deosebită), selecționați în 
reprezentativa națională, plimbați 
prin Europa, tinerii rutieri soco
tesc că și- au atins scopul. Cel 
al performanței obținută prin 
muncă, prin strădanii zilnice, prin 
combativitate permanentă li se 
pare derizoriu... Fără discuție, 
lucrurile nu pot dăinui. Este im
perios necesar ca F.R. Ciclism să 
analizeze activitatea secțiilor de 
juniori, să le sprijine permanent, 
să-i tragă la răspundere pe an
trenori și pe alergători cînd este 
cazul. Și mal înainte de orice, 
să se pornească de la eficiența in
vestițiilor, punînd în balanță, la 
credit, și retribuția antrenorilor șl 
costul materialului distrus. Altfel, 
vom continua să căutăm încă 
mulți ani cauzele pentru care va
loarea seniorilor este scăzută fă
ră a le găsi. Altfel, vom continua 
să cheltuim importante sume în 
acest atît de frumos sport fără ca 
rezultatele să justifice eforturile. 
Altfel, cu toată dragostea cu 
care este încojurat, ciclismul ro
mânesc va sfârși în anonimat.

Hristache NAUM

La fete, formația din Sibiu a de
pășit net echipa bucureșteană, 
cu 20—12, iar echipa din Vaslui 
a întrecut formația din Cluj-Na
poca cu 9—7. Fetele din Sibiu 
au jucat cu mult curaj, combi- 
nînd inspirat în fața porții, fapt 
care le-a adus titlul de campi
oane, urmate fiind de formațiile 
din Vaslui și București. La bă
ieți s-au întîlnit echipele Sibiu
— Ploiești 19—18 și Cluj-Napoca
— Iași 29—18. Elevii din Iași, 
deși favoriți, au avut o evoluție 
sub așteptări, fiind depășiți de 
formația clujeană antrenată de 
prof. Gh. Zamfir, care a cîștlgat 
titlul de campioană republicană. 
Pe locul 2 s-a situat formația 
ieșeană, iar pe locul 3 elevii din 
Ploiești. Cei mai buni jucători 
al turneului s-au dovedit Elena 
Morariu (Cluj-Napoca) și Klaus 
Haberpursch (Sibiu). întrecerile 
s-au bucurat de o bună organi
zare.

Viorel TONCEANU

chiar performanta maximă. 
Dincolo. însă, de aceste excep
ții — favorizate, este adevă
rat. si de regulamentul campio
natelor care acordă unui spor
tiv dreptul de a participa doar 
la două probe, una olimpică si 
alta neolimpică — mai impor
tant este faptul că fenomenul 
amintit, apropierea tinerilor de 
vîrful piramidei, este mai preg
nant decît la edițiile trecute 
ale „naționalelor".

Să consemnăm, prin urmare, 
șl să reținem numele caiacisti- 
lor Anghel Coman (C. S. 
Brăila). Ion Geantă (Dunărea 
Galati). Ion Luca (Danubiu 
Tulcea) — o mare speranță, la 
numai 17 ani I —, Alexandru 
Axente si Iacob Sidor (C.S.M. 
Delta Tulcea). Uros Ivcovici 
(Dinamp). Eugen Orheianu si 
Gheorghe Sima (Steaua). Ma
rian Dineu (C. S. Școlar Con
stanta). al canoiștilor Simion 
Ismailciuc si Constantin Gheba 
(Dinamo). Dobre Nenciu si Pe- 
trîcă Pocora (Danubiu). Dumi
tru Bețiu (Steaua), al caiacis- 
tei Elisabeta Băbeanu (C. S. 
Școlar 2 București). I-am nu
mit doar pe cei noi. dar nu 
trebuie să-i uităm si pe ceilalți 
tineri, deja afirmați, deja cu- 
noscuti. cum ar fi Gheorghe

Simplu 7, ordinea 170, event 490. 
Cursa a 5-a : 1. Văluța (I. Oană) 
rec. 1:27,6, 2. Vizuina, 3. Harțag. 
Simplu 3, ordinea 740, event 220, 
ordinea triplă 2175. Cursa a 6-a :
1. Jurat (D. Popa) rec. 1:25,7, 2. 
Gascon, 3. Abil. Simplu 2, ordi
nea 270, event 310, triplu cîștigă
tor 421, ordinea triplă 130. Cursa 
a 7-a : 1. Jovmir (Gv. Solcan) 
rec. 1:32,4, 2. Turban. Simplu 5, 
ordinea 1440, event 710. Cursa a 
8-a : 1. Hogar (G. Tănase) rec. 
1:26,4, 2. Jug, 3. Rivala. Simplu
2, ordinea 14C, event 360, ordinea
triplă 723. Cursa a 9-a : 1. Melo
dic (N. Boitan) rec. 1:28,8, 2.
Olena, 3. Lapis. Simplu 3, ordi
nea 160, event 150, triplu cîști
gător închis, ordinea triplă 444. 
Cursa a 10-a : 1. Rustica (N. Si
mion) rec. 1:31,8, 2. Coltana. Sim
plu 1, ordinea 300, event 120. Re
trageri : Veridic, Raplța, Indira.

Gh. ALEXANDRESCU
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In Divizia A Ia tenis de masă
C.S.M. CLUJ-NAPOCA LA PRIMA INFRÎNGERE...

Ultima etapă (incompletă) 
Diviziei A Ia tenis de masă

a 
_______ __ _  ____ ___ a 
consemnat o surpriză de proporții 
în întrecerea echipelor mas
culine : lidera, C.S.M. Cluj-Napo
ca. a cunoscut prima înfrîngere, 
și încă în... dublu exemplar, în 
fața formației eraiovene Universi
tatea I. Elevii antrenorului Emil 
Bălan au învins cu 9—8, 9—6,
autorii victoriei fiind, în prima 
zi, Flrănescu și Gheorghe — cîte 
3, Borca 2, Fior eseu 1 (respec
tiv Doboși 3, Z. B8hm șl Crijan 
— cîte 2 și dublul Z. Bohm, Cri- 
șan) ; în ziua a doua : Firăneseu 
șl Gheorghe — cîte 3, Flores cu și 
Borca — cîte una și dublul ~ 
rănescu, Gheorghe (respectiv 
șan, Doboși și Z. B6hm — 
2).

într-o singură situație s-au 
părțit victoriile, Politehnica Buc. 
reușind să cîștige, pentru prima 
dată în acest campionat, la C.S.Ș. 
Craiova (9—8), duminică, după 
ce pierduse cu 5—9 în prima par
tidă. In rest, rezultate firești, atît 
In întrecerea masculină, cît și în 
cea feminină. Masculin : Comer
țul Tg. Mureș — Progresul Buc. 
3—9, 4—9. A.S.A. Buc. — Trac-

Fl- 
Cri- 
cîte

îm-

TURNEELE DE CALIFICARE 
PENTRU DIVIZIA B 

DE VOLEI
De astăzi pînă duminică se 

desfășoară faza Interjudețeană 
a campionatului de calificare 
pentru Divizia B la volei. Parti
cipă, la feminin : zona I (Boto
șani) : Electro Botoșani, C.S.S. 
Buzău, C.S.Ș. Medgidia. Dinamo 
Victoria Buc., C.I.L. Sighet ; zo
na a H-a (Cîmpina) : Llc. Ind. 
2 Cîmpina, Chimia Tr. Măgurele, 
C.S.Ș. Tîrgoviște, Voința Măcin, 
Unirea Buc. ; zona a ni-a (Cls- 
nădie) : Textila Cisnădie, Voința 
Tîrnăveni, Textila Lugoj, Armă
tura Zalău, Met. Alud ; zona a 
rv-a (Arad) : Constr. Arad, 
C.F.R. Simerla, Voința Drobeta 
Tr. Severin, Liceul A. Mureșeanu 
Bistrița, Foresta Caransebeș ; iar 
la masculin : zona I (Iași) : Te- 
rom Iași, Textila Botoșani, Voin
ța Fălticeni, Electrica Constanța,
I.T.B.  ; zona a n-a (Brașov) :
I.C.I.M.  Brașov, A.S.A. Pitești, 
Dinamo Ploiești, Viitorul Olteni
ța, Șoimii Buzău, Proiect Bistri
ța ; zona a ni-a (Tg. Mureș) : 
Electr. Tg. Mureș, A.S.A. Sibiu.

Alba 
A1U- 
(Pe- 
Alu-

... A.S.A. I
Timișoara, Constr. 

Iulia, Ind. sîrmei C. Turzii, 
mina Oradea ; zona a IV-a 
troșani) : Minerul Llvezeni, 
mlniu Slatina, S. N. Orșova. 
Strungul Arad, I.O.R. Buc. și 
C.S.U. Bala Mare. Primele cla
sate promovează în „B“.

T.C.I.

S. N. 
I.O.R.

Petre Capusta. Feodor 
etc.
dacă o parte din tinerii 
sînt produse ale pepi-

Ti tu, 
Gurei

Și. 
citați 
nierelor celor două mari clu
buri care domină dintotdeauna 
caiacul intern. Dinamo si 
Steaua, o alta, Însemnată, cru
cind sportivi ai unor cluburi 
si asociații din tară, care si-au 
apărat, la campionate, culorile 
locale, este pregătită in cadrul 
lotului de perspectivă, aflat a- 
cum în al doilea an de activi
tate. Să specificăm, totuși, că 
apropierea de fruntași este abia 
la un început. Dinamo si Steaua 
rămîn în continuare cei doi 
„coloși" care grupează în pro
porție aproape totalitară tot ce 
are mai bun Ia această oră ca
iacul si canoea la noi.

Atît deocamdată despre o 
competiție care ne-a îneîntat, 
care ne-a arătat că în acest 
sport se muncește în continuare 
cu sîrg. cu pricepere și care 
ne face să așteptăm cu încre
dere viitoarele „bătălii" ale flo
tilei de aur.

DELTA DUNĂRII VĂ AȘTEAPTĂ!

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

torul Brașov 3—9, 3—9, C.S.Ș.
Odorheiu Secuiesc — Universita
tea n Craiova 7—9, 4—9 ; femi
nin : C.S.Ș. Rm. Vîlcea — C.S. 
Arad I 3—5. 4—5, C.S.Ș. Viitorul 
Pitești — Voința Buzău 2—5, 0— 5, 
Politehnica Buc. — C.S.M. Iași 
5—2, 5—3 și C.S.Ș. Slatina — Glo
ria Buzău 5—1, 5—2.

întâlnirile restante dintre C.S.Ș. 
Craiova — Spartac Buc., C.S. A- 
rad I și n cu Progresul Buc. (f) 
și cea dintre Locomotiva Buc. — 
Gloria Buzău (m) se vor disputa 
la sfârșitul acestei săptămîni, cînd 
se vor cunoaște și clasamentele 
finale.

(Rezultate comunicate de co
respondenții noștri : C. Chiriță, V. 
Popovici, P. Giornoiu, 1. Fețeanu 
și A. Pialoga)

La sflrșH 
este progra 
competiției 
„Cupa Ron] 
cestei etapa 
grupa A — 
cil din Caq 
cum era 
rai el cu 
grupe! 
C.S.A.A. 
cău, Galaț 
Dîmbovița), 
pel B va a 
șov, Timiș. 
Maramureș. 
Hunedoara) 
grupei C I 
Ploiești, I 
prilejul aed 
competiției I 
concursul |

S1

B
B

In Divizia A la popi» 
Șl ACUM - TURNEUL I

In campionatul Diviziei A la 
popice s-au consumat simbătă și 
duminică jocurile in serii, dls- 
putîndu-se cea de a XVIII-a e- 
tapă. O serie de partide din 
această importantă confruntare 
au avut o miză mare, attt pentru 
partea superioară a clasamente
lor cit șl pentru „subsoluri".

Primele trei clasate in flecare 
serie s-au calificat pentru tur
neul final (Mangalia, U-16 iunie), 
ta care vor fi disputate titlurile 
de campioane pe 1978/1979. Aces
te echipe sînt : Rapid București, 
Laromet București — actuala 
campioană a țării, Voința Galați 
(seria Sud), Voința Tg. Mureș, 
Hidromecanica Brașov, Eiectro- 
mureș Tg. Mureș (seria Nord) — 
Ia femei, Constructorul Galați, 
Voința București, Gloria Bucu
rești (seria Sud),
Tg. Mureș, Aurul Baia Mare — 
actuala campioană și Progresul 
Oradea (seria Nord) — la bărbați.

Iată rezultatele ultimei etape.

Electromureș

2486 - 254: 
omogenă, < 
vidențieri : 
(Tg. M.) Ș 
4^ (Reșița) 
resp. • \
tatea Giurl 
Ploiești — 
2450 • Vl
București 
mișoara 
2425—2210 J 
șov — Voi 
2442 O Voi 
Arad 2502-1 
— Voința I

FEMININ : • Metrom Brașov
— Voința București 2531 — 2522 pd.
Joc de mare luptă, cîștigat Ia 
numai 9 p diferență de brașo- 
vence. Cele mai mari rezultate 
le-au obținut : Maria Bleandă — 
467, Margareta Bodeanu — 440
de la Metrom, respectiv Nineta 
Badea — 442 și Elena Andreescu
— 439. C. GRUIA — coresp. @
Rapid București — Laromet Bucu
rești 2383 — 2237. Cîștigătoarea
seriei, Rapid, a jucat foarte bine, 
avînd în Elena Stan (424 pd) cea 
mai precisă jucătoare. Campioa
nele au deziluzionat, ca și în 
meciul de joi cînd au pierdut 
acasă cu Voința Ploiești. Nici o 
jucătoare de la Laromet n-a reu
șit să atingă măcar 390 pd. O. 
GUȚU — coresp. • C.S.M. Re
șița — Electromureș Tg. Mureș

De azi, în patru orașe 
ale țării
„ZONELE” 

CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL DE BOX 
PENTRU SENIORI

Incepînd de azi și pînă sîmbă- 
tă, în patru orașe ale țării se va 
disputa faza de zonă a campio
natului național de box pentru 
seniori. In toate cele patru loca
lități în care vor avea loc reuniu
nile, Buzău, Focșani, Tg. Mureș, 
șl Tg. Jiu, au fost luate toate 
măsurile pentru ca pugiliștli să 
dispună de cele mai bune con
diții de întrecere. în fiecare ora? 
gazdă vor fi prezenți reprezen
tanți din cîte 10 județe. Printre 
combatanți se vor afla campionii 
Județeni de La fiecare categorie 
de greutate.

Cîștigătorii fazei de zonă vora- 
vea dreptul de a participa la 
neul final al campionatelor 
ționale, care se va disputa 
București între 20 și 29 iulie, 
turi de sportivii de categoria

tur- 
na- 

la 
ală- 

. ___ _________ i
Internațională, prezenți direct 
ultima fază a campionatului.

91 
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• O săptămîna mai tîrziu, a- 
dică la 23 și 24 iunie, reprezen
tativele țării noastre debutează în 
actualul sezon internațional. La 
Bratislava este programată întîl- 
nirea dintre echipele naționale, 
masculine și feminine, ale Ceho
slovaciei, Austriei. României și 
Ungariei. După o altă săptămînă 
formațiile României vor lua parte 
la întrecerile din cadrul grupelor 
semifinale ale competiției pe e- 
chipe „Cupa Europei — Bruno 
Zauli*. Fetele vor participa la 
Sofia, alături de echipele Bel
giei, Bulgariei, Finlandei, R. D. 
Germane, Elveției, Norvegiei și 
Spaniei. Băieții vor concura la 
Malmo, în Suedia, împreună cu 
echipele Belgiei, Bulgariei, Marii 
Britanii, Norvegiei, Suediei, U- 
niunii Sovietice (și a' încă unei 
echipe nedesemnate încă). Pri
mele 2 clasate din grupele semi

finala

I

finale se califică pentru 
competiției continentale.

LOTUL REPREZENTATIV 
PENTRU 

„CUPA PRIETENIA" 
LA MOTOCROS

Ajunsă la a 4-a etapă, presti
gioasa competiție internațională 
de motocros, dotată cu „Cupa 
Prietenia", continuă duminică la 
Brașov. Și-au anunțat participa
rea alergători din șapte țări. In 
vederea concursului de duminică, 
F.R.M. a selecționat următorul lot 
de sportivi : Alexandru Enceanu, 
Paul Filipescu, Ion Plugaru, Er
nest Miilner, Petrișor Titilencu, 
Alexandru Illeș, Aurel Ionescu, 
Gheorghe Oproiu, Gheorghe Ma
tei, Csaba Gyurka, Valerică Petre, 
Eduard Laub, Francisc Fodor 
șl ion Mărgărit. Tara noastră, 
In oalitate de organizatoare, 
participa cu două echipe.

I
Iva

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 

DE DIRT-TRACK

I
I

din 
ale

Pista stadionului municipal 
Brăila a găzduit două etape 
campionatelor rezervate alergăto
rilor de dirt-track. Vineri s-a des
fășurat etapa restantă (a doua) 
a campionatului individual. Cla
samentul : 1. M. Dobre (Metalul 
Buc.) 13 p, 2—3. C. Volculescu 
(Metalul Buc.), I. Pavel (Voința 
Sibiu) 12 p, 4—5. Gh. Sora (Me
talul Buc.), E. Botezatu (C.S. 
Brăila) 11 p, 6—7. I. BobUneanu 
(I.P.A. Sibiu), Al. Pis (Voința Si
biu) 9 p. Sibiianul N. Rîureanu s-a 
accidentat în prima manșă șl nu 
a mai putut relua întrecerile. Du
minică a avut loc prima etapă a 
campionatului de perechi. Cla
samentul : 1. E. Bobilneanu — C. 
Volculescu 27 p, X M. Dobre — 
Gh. Sora 25 p, 3. 1. Pavel — Al. 
Pis 22 p. Din cauză că N. Rău- 
reanu a fost Indisponibil, cole
gul său de echipă I. Bobilneanu 
a alergat singur ocupînd, cu 15 
p, locul 4. (N. COSTIN — CO-
resp.).
• Etapa a doua a campionatu

lui de perechi este programată 
astăzi după-amlază, de la ora 16, 
pe, pista stadionului Metalul din 
capitală.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ȘITA : ETAPA A lll-a 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT 

4OB1LISM
I

timpi a concurenților nu este 
întotdeauna elocventă. Un sportiv 
își forțează mașina atît cît consi
deră că este necesar pentru a nu 
fi întrecut. Sugerăm ca în urma 
antrenamentelor cronometrate să 
se stabilească primii 10—14 sporti
vi cu timpii cei mai buni și a- 
ceștia să-și dispute întîietatea în 
cadrul unei singure serii. Avan
tajele ar fi multiple. Iată cîști- 
gătoril probelor : Dacia 1100 gr. 2
— cl. 2 : Doru Gîngu (U.T. Bucu
rești) ; Dacia 1300 gr. 1 — cl. 5: 
Radu Dumitrescu (A.S. Politeh
nica București) ; Dacia 1300 gr. 2
— cl. 6 : Nicu Grigoraș (I.A.P.
Dacia) ; Dacia 1300 gr. 5— d. 7 : 
Andrei Belu (I.A.P. Dacia) ; cL 
4 : ștefan iancovici (I.A.P. Da
cia) ; începători : Radu Dumitres
cu (A.C.R. Galați). CLASAMENT 
GENERAL — 1. Nicu “ ’ 
25:16,0 (pe 43,200 km), 
Belu 25:18,6, 3. Ștefan
25:20,8. CLASAMENT
BURI ȘI ASOCIAȚII : ___  .
Dacia, 2. I.T.A. Caraș Severin, 3. 
I.N.M.T. București.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

I
I
I
I
I
I

Grigoraș
2. Andrei 
Iancovici 

PE CLU-
1. I.A.P.

I
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

se completează

AU JUCAT — AU C1ȘTIGAT LA 
PRONOEXPRES

Dunga caravană a autoturisme
lor obținute la tragerile obișnui
te Pronoexpres ^'11__ "
în permanență cu noi nume de 
mari cîștigători. Bilanțul lunii 
precedente vorbește de la sine 
în această privință, însumind nu 
mai puțin de ȘASE AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ ! Cei mai re- 
cenți posesori de autoturisme — 
Felicia Gîrbacea (Brașov) șl 
Mircea Benetalvan (Satu Mare) 
— au realizat acest frumos suc
ces Ia categoria I a tragerii din 
30 mal, pe bilete achitate 25% I

Tragerea de mîine, care benefi
ciază și de un foarte consistent 
report la categoria I, vă poate

SFIkȘITUL UNEI LEGENDE ?

I
I
I
I
I

pînă în ultima 
câ legenda se 
□ îmbătrînit, câ

de soare, ori cit ar fi 
In acest duel Intre 
un duel sentimental, 

în „Livada cu vișini", 
om foarte lucid : Di-I

I
I
I
I
I
I

De peste 30 de ani, in lumea fot
balului nostru circula o legendă : 
„U.T.A. nu poate să cadă". E în 
acest refuz un amestec de simpatie 
pentru echipa arădeană, o formă de 
respect pentru formația care a eli
minat Feyenoord-ul și care a ajuns 
în turul IV al „Cupei U.E.F.A." —
performanță aproape singulară în fot
balul românesc —, o idee preconce
pută, dacă vreți, și din dorința tu
turor echipelor de a putea juca la 
Arad, unul dintre stadioanele cele 
mai' neutre din țară, care a culti
vat, pe gazonul său mătăsos, în pri
mul rînd fotbalul ca joc șl nu ca o 
bătălie pentru puncte. Aceasta le
gendă plutea parcă deasupra Ara
dului, in seara de ajun a meciului cu 
Gloria.

Pe malul Mureșului, sîmbotâ seara, 
la baza sportiva unde se aflau Ju
cătorii Aradului, era liniște. Legendo 
se cuibărise în pârul sălciilor cu ple
te de pe malul Mureșului.

Ce se Intîmpla în tabăra Gloriei I 
Reporterul a întâlnit echipa pe aero
portul Bâneasa. A fost atras (șl 
uimit) de buna dispoziție a Iul Ion 
Ionescu. Aproape că a regretat rezis
tând tentației de a schimba cursa, 
pentru a călători împreună cu o e- 
chipă simpatica, dar care pleca spre 
Aad pentru a-și semna cererea de 
retragere din Divizio A

Duminică dimineața, la Aad, s-au 
petrecut două evenimente : din tre
nul de Capitala a cobor ît arbitrul 
Dinulescu, fapt care l-a făcut pe o- 
nul dintre suporterii arădeni să 
exclame : „Șansele noastre scad cu 
cel puțin 10 la sută". Al doilea eve
niment a fost ...degajarea cu care 
Ion Ionescu a primit din partea cro
nicarului nostru și crainicului Mircea M. 
Ionescu invitația de a veni cu echipa 
la matineu I piesei sale „Centrul 
înaintaș s-a născut la miezul nopții”, 
in tâmpul spectacolului, rîsetele nu ou 
contenit dinspre lojile Gloriei. Era o 
bună dispoziție ca la Babilon, In aș
teptarea prăbușirii. După spectacol, o 
urmat o discuție cu publicul. Ion |o- 
nescu o fost avertizat că discuția ar 
putea să întârzie pină la ora 13. B 
a reacționat. însă, cu aceeași nonșa
lantă : „Nu-I nici on bal. Mîncăm 
mal târziu". Și au luat masa mai târ
ziu.

^.Meciul U.T.A — Gloria s-a Înche
iat cu o mare surpriza, la capătul 
unui Joc halucinant, pe care cronica 
n-a reușit să-l sugereze, un Joc In 
fața căruia chipurile sau (mal exact) 
măștile chinuite ale oamenilor din

• ora de începere 
„SFERTURILOR" CUPEI 
MÂNIEI. După cum se 
mîine, pe patra stadioane din 
țară vor avea loc meciurile 
din cadrul „sferturilor" de fi
nale ale Cupei României. 
F.R.F. comunică ora de înce
pere a acestor Jocuri : 17.

A 
RO- 
știe

SERIA I
TEPRO Iași — C.S. Botoșani 

1—0 (0—0), Cristalul Dorohol —
Foresta Fălticeni 1—2 (0—0), Me
talul Rădăuți — Danubiana Ro
man 1—0 (1—0), Laminorul Ro
man — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 2—2 (1—0), Dorna Vatra 
Dornei — Șiretul Bucecea 4—1 
(3—1), C.F.R. Pașcani — zimbrul 
Suceava 1—0 (0—0), Avlntul Fra
sin — Nicolina Iași 3—1(1—1), 
Metalul Botoșani — Unirea Să- 
veni 3—0 — Unirea fiind exclusă 
din campionat

Pe primele locuri tn 
după etapa a XXIX-a, 
L ~~ ----------------- .
X 
3.

clasament, 
penultima: 
p (76—13), 
p (50-33), 
p (46—35),

...pe
24 p
23 P

C.S. BOTOȘANI 42
C.F.R. Pașcani 36
Metalul Rădăuți 34 , __ ___

X A.S.A. Cîmpulung 34 p (48—40), 
— ultimele : 14. TEPRO Ta și

(29—35), 15. Șiretul Bucecea 
(27—5D.

SERIA A n-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Cimentul Bicaz 6—0 (2—0), Mi
nerul Comănești — LM. Piatra 
Neamț 1—0 (0—0), Petrolul Moi- 
neștl — Constructorul Vaslui 5—0 
(0—0), Bradul Roznov — Parti
zanul Bacău 3—0 (1—0), Hușana 
Huși — C.S.M. Borzeștl 0—1 (0—1), 
------------ — — DEMAR Mă- 

? Aripile Ba-
Cetatea Tg. Neamț 4—0 

- Letea 
exclusă

Rulmentul Bîrlad — 
rășeștl 4—1 (1—0),cău - . . —
(3—0), Oituz Tg. Ocna - 
Bacău 0—3 — Oituz fiind 
din campionat.

Pe primele locuri : 
BACÂU 47 p (61—13), 
Gh. Gheorghiu-Dej 45 
3. Partizanul Bacău 36 
...pe ultimele : 14.

LETEA 
Energia 
(57—12), 
(48—30)

1.
2. 
P 
P .

—_ _________ __ Rulmentul
Bîrlad 24 p (24—29), 15. Cetatea 
Tg. Neamț 24 p (30—44).

SERIA A m-a
Oțelul Galați — Unirea IDSMSA 

Focșani 1—0 (0—0), Petrolul
Băicoi — Prahova Ploiești 2—1 

mari 
condiția

satisfacții, 
de a ju-

BILETE — MAI
REALIZA 

TRAGE-

furniza șl dv. 
bineînțeles cu 
ca...

MAI MULTE 
MULTE ȘANSE DE A 
MARI CÎȘTIGURI LA 
REA PRONOEXPRES DE MllNE, 
13 iunie 1979. Nu uitați : astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 6 IUNIE 1979

Cat. a Il-a: 3,25 variante a 23.204 
lei ; cat. a III-a 14,50 variante a 
5.201 lei ; cat. a IV-a : 62 a 1.216 
lei ; cat. a V-a : 146,25 a 516 lei; 
cat. a Vl-a : 6241 a 40 lei ; cat. 
a vn-a : 133,25 a 200 lei ; cat. a 
VIII-a : 2842,50 a 40 lei. Report 
categoria Is 486.491 lei.

tribuna au refuzat, 
secundă, sâ admită 
destramă, că Domide 
Broșovschi nu poate înscrie golul 100, 
vrăjit parcă de amintirea unui meci 
celebru cu Craiova, cînd a înscris cu 
o uimitoare ușurință dintr-o poziție 
infinit mai grea decît cele ale acestui 
joc crepuscular, în care U.T.A parcă 
plutea intr-un acvarium.

De ce a cîștîgat Gloria ? Pentru că 
a jucat cu admirabila inconștiență a 
tinereții. De ce a pierdut U.T.A. ? 
Pentru câ jucătorii arădeni nu mai 
cred în legenda, fiind cocvinși că 
tinerețea altora nu poate admira la 
infinit un apus 
el de frumos, 
viitor șl trecut, 
dacă vreți, co 
a existat și un 
nulescu. Acum trei săptâmîni sau pa
tru, la Buzău, în pauza meciului cu 
Craiova o Intrat în vestiarul arbitri
lor antrenorul Ionescu și I s-o adresat 
lui Dinulescu : „Dimile, mă omori eu 
corectitudinea ta". Dinulescu l-a pri
vit cu un zîmbet amar : „Tocmai de 
la tine, Puiule î” Ion Ionescu a pără
sit vestiarul, stingherit. Duminică, Io 
Arad, una din cheile desfășurării 
normale a bătăliei dintre trecut și 
viitor o fost corectitudinea lui Dinu-

ETAPA S-A
COMENTARIILE

ÎNCHEIAT,
CONTINUĂ i

ACT DE PREZENTA. DE CE ?
Despre Sport Club Bacău — 

echipă reprezentând un centru 
fotbalistic in plină afirmare — 
am avut, nu o dată, cuvinte de 
lauda. Mai mult chiar, tinerețea 
acestei formații, coroborată cu 
valoarea individuală a multora 
dintre compcnenții sAL ne-a în
demnat să-i acordăm, fără prea 
multe rezerve, credit în realiza
rea unor performanțe superioare, 
pe măsura posibilitățilcr sale 
reale. De la o vreme, însă. Sport 
Club șchiopătează, chiar și în 
unele meciuri susținute acasă, în 
compania unor adversari, teore
tic cel puțin, inferiori valoric. 
Duminica aceasta, in meciul cu 
Dinamo, băcăuanii n-au jucat 
nici măcar șchiopă tind. Ei au fost 
mult timp absenți din teren și 
au avut momente de evoluție pe
nibilă, atunci cînd au încercat să 
între în roL Pentru că era un 
ROL DE FIGURAȚIE, nu de pro
tagoniști, așa cum așteptau, sau 
își închipuiau măcar, spectatorii. 
Judecind formația băcăuană după 
veleitățile sale eompetRInnale, In 
repetate rinduri exprimate de 
antrenorii și jucătorii săL Să fi 
fost oare, duminică, de vină ca-

IN PENULTIMA ETAPA A DIVIZIEI C

Dacia Unirea 
Tăndărei 2—2 
la Măcin, Vo- 
Granitul Ba-

(0—1), C.S.U. Galați — Avlntul 
Urziceni 1—0 (1—0). Petrolistul
Boldești — Petrolul Berea S— 1 
(2—0), Luceafărul Adjud — o- 
llmpia Rm. Sărat 1—0 (1—0. Di
namo CPL Focșani — Metalo- 
sport Galați 5—1 (2—1), Carpațl 
Nehoiu — Chimia Buzău 3—0 
(2—0), Foresta Gugești — Ancora 
Galați 2—1 (i—0).

Pe primele locuri : L UNIREA 
FOCȘANI «7 p (54-11), X C.S.U. 
Galați « p (70—22), X Dinamo 
Focșani 43 p (65— 39) „pe ulti
mele : IX Petrolul Berea H p 
(43—61), 16. Metalosport Galați
11 p (20—77).

SERIA A IV-a „
Cimentul Medgidia — Tractorul 

Vlzira 8—1 (3—0), Azotul Siobo- 
tla — Unirea Tricolor Brăila 4—o 
(3—0), Marina Mangalia — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (0—0), Pescărușul
Tulcea — Chlmpex Constanța 
3—0 (1—0), Arrubium Mădn —
Șoimii Cernavodă 3—0 (1—0), E- 
lectrica Constanța — Unirea Efo
rie 1—3 (1—0), ~ '
Brăila — Victoria 
(1—1) — s-a jucat 
ința Constanța — 
badag 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: L CIMEN
TUL MEDGIDIA 45 p (66—15), X 
Azotul Slobozia 42 p (81—30), X 
Unirea Tricolor Brăila 39 p 
(65—34) ...pe ultimele : 15. Trac
torul Viziru 19 p (34-69), IX 
Arrubium Macin 19 p (34—80).

SERIA A V-a
Mecanica fină București — Lu

ceafărul II București 6—1 (5—0), 
Electronica București — T. M. 
București 2—1 (1—1), Abatorul
București — Unirea Tricolor 
București 1—4 (0—0), Tehnometal 
București — Viscoza București
3— 2 (2—0), Sirena București —
Automatica București 2—0 (1—0), 
Flacăra roșie București — Voința 
București I—1 (1—1), Automeca- 
nlca București — I.C.S.I.M. Bucu
rești 2—0 (2—0), Celuloza Călărași 
— Victoria Lehliu 3—0 (Victoria 
fiind exclusă din campionat), 
Luceafărul I București — Petro
lul Bolintin 0—3 (Luceafărul I 
s-a retras din campionat).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA 50 p (67—19), 2. 
T.M.B. 47 p (61—27), 3. Automa
tica 43 p (53—31) ...pe ultimele : 
13. Automecanica 30 p (36—39) —
12 victorii, 14. Tehnometal 30 p
(34—37) — 11 victorii, 15. Viscoza 
29 p (35—34), 16. Luceafărul n
15 p (30—85).

SERIA A VI-a
Răsăritul Caracal — Flacăra 

Automecanica Moreni 4—1 (1—1), 
Chimia Găești — ROVA Roșiori
4— 4 (0—3), Metalul Mija — I.O.B.
Balș 5—1 (1—1), Dinamo Alexan
dria — Recolta Stoicănești 2—1 
(1—0), Cimentul Fieni — Progre
sul Pucioasa 2—0 (0—0), Con-

U.T.A.
balonul in plasă..,

GLORIA 0—1 ! Portarul Ducadam privește consternat 
r’----.» Foto : Branko VUIN-Timișoara

lescu, Insensibil, ca întotdeauna. Ic 
parfumul legendei.

... Duminica, la Rimnicu Vilcea, 
Mureșul șl Oltul, frații cei buni din 
ținutul Hașmașului. se vor bate pe 
viață și pe moarte. Mureșul ore de 
partea sa, pentru ultima oară, le
genda.

loan CHIRILA

nlcula ? Dar ce, Dinamo a jucat 
la Predeal, la umbra brazilor, că 
a putut să alerge șl să transpire. 
Incit a șl schimbat tricourile la 
pauză 7 Nu, de vină n-a fost 
căldura, d echipa însăși, al cărei 
joc a fost cum nu se poate mal 
bine oglindit în comportarea ne
glijentă, cu aere de vedetism, a 
coordonatorului echipei, Vamanu. 
Acesta, pentru a fi mal bine re
cunoscut într-o astfel de funcție, 
a juca: fără jambiere, vrînd să-i 
copieze fie pe italianul Corso — 
de care a auzit numai — fie pe 
Dobrin, pe care l-a șl văzut, 
nereușind însă să-l imite în ceea 
ce era mal important. In arta 
jocul uL

In lamă, jucătorii de Ia Sport 
Club Bacău declarau că vizează 
locul 5 în clasamentul final, lu
cru, practic. Irealizabil aram Dar 
dacă fotbaliștii băcăuani nu mai 
pct atinge obiectivul de perfor
manță propus, ei au în schimb 
obligația să încheie onorabil cam
pionatul șl să dovedească, în cele 
două etape care au mai rămas, 
că se respectă pe el înșiși. Măcar 
atft I

Mihai IONESCU

«tractorul Pitești — Progresul 
Corabia 3—1 (2—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Petrolul Vi
dele •—«, Cetatea Tr. Măgurele 
— Dada Pitești 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: L FLACARA 
MORENI 42 p (0—23) — in cinci 
etape Flacăra a obținut doar 3 
puncte (P, X Metalul Mija 35 p 
(48—25), 3. ROVA Roșiori 34 p 
(45—30) ...pe ultimele : 13. Chimia 
Găești 25 p (41—44). 14. Petrolul 
Videle 25 p (33—39), 15. Con
structorul Pitești 25 p (27—49), 
16. Cetatea Tr. Măgurele 23 p 
(4*—43).

SERIA A VU-S 
Drobeta 
Tg. Jiu

Tr. Severin — 
3—3 (1—1), Dl- 
Forestierul Bâ- 

Constructorul 
Craiova 4—1

Glorla 
Pandurii _ 
erna Orșova — 
beni 4—1 (2—1).
Tg. Jiu — CJH. 
(1—0), Minerul Lupenl — Minerul 
Vulcan 3—1 (1—1), Chimistul Rm. 
Vilcea — Mir.erul Motru 0—1 
(0—0) — s-a jucat la Curtea de 
Argeș, Metalurgistul Sadu — Lo
tru Brezol 3—1 (2—0). Construc
torul Craiova — Metalul Rovlnarl
5—0 (2—0), Unirea Drăgășanl —
Progresul Bălleștl 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. PANDURII 
TG. JIU 44 p (94—31), 2. Minerul 
Lupenl 35 p (57—32), 3. Dierna 
Orșova 35 p (52—39) ...pe ultimele:
15. Forestierul Băbeni 23 p (29—64),
16. Constructorul Tg. Jiu 20 p 
(35—61).

SERIA A Vm-a
Unirea Sinnlcolau — Minerul 

Ghelar 3—1 (1—0), Gloria Reșița 
— C.F.R. Slmeria 4—2 (2—1), Vul
turii textila Lugoj — CJ.L. Blaj 
4—1 (3—1), Știința Petroșani —
Unirea Alba Iulla 1—3 (1—1), 
Metalul Bocșa — Electromotor 
Timișoara 2—0 (1—0), Metalul
Oțelu Roșu — Laminorul Nădrag 
4—0 (1—0), ICRAL Timișoara — 
Unirea Tomnatic 2—0 (1—0), Mi
nerul Oravlța — Metalul Hune
doara 4—0 (4—0).

Pe primele locuri s 1. UNIREA 
StNNICOLAU 39 p (43—25), X U- 
nirea Alba Iulla 38 p (42—22),
3. Vulturii Lugoj 37 p (54—27) „.pe 
ultimele: 15. C.I.L. Blaj 24 p
(25—43), 16. Metalul Hunedoara
20 p (21—51).

SERIA A IX-a
Recolta Salonta — Strungul 

rad 1—0 (1—0), Unirea Dej 
C.M. Cluj-Napoca 3—1 (2—1),
Tricolorul Beiuș — Minerul Bi
hor 3—0 (1—0), Otelul Or. dr. Pe
tru Groza — C.F.R. Constructorul 
Arad 0—2 (0—2), Tehnofrlg Cluj- 
Napoca — Voința Oradea 3—2 
(1—0), Sticla Arleșul Turda — 
Minerul Suncuiuș 3—1 (1—1), Ra
pid Arad — Victoria Tneu 3—0 
(2—0), Bihoreana Marghita — 
Metalul Aiud 0—0.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 43 p (65—16), 2. Bl-

A-

TATARU
MEDITEAZĂ

surprinși cînd au con- 
Tătara n-a 
teren, în

„ll“-le Iul
l era 1—1,

mal rea- 
repriza se- 

Nicolae Pro- 
tlrgoviștenii 

bine. Tătara

Tîrgoviște. 
Tîrgoviște 

l-a dat Nicolae Proca: 
meciului cu Sportul 

i-am reproșat Iul 
nu respectă nici una

Spectatorii care au 
miercurea trecută, la 
Sportul studențesc — C.S. Tîrgo
viște de pe stadionul Autobuzul, 
au rămas 
atatat că 
părut pe 
cundă, în , 
ca. Scorul 
jucaseră destul de 
nu se accidentase. De ce a fost, 
totuși, înlocuit cu. Mlu ? Ce s-a 
Intim plat în pauza meciului T 
Răspunsul la acest CE l-am pri
mit duminică, la 
înaintea meciului C.S.
— Jiul. Ni 
„In pauza 
studențesc 
Tătaru că 
dintre indicațiile date. In loc să 
asculte, să fie receptiv, mi-a răs
puns obraznic, adresîndu-ml cu
vinte urîte, cum n-am auzit de la 
nici un jucător de cînd sînt an
trenor. I-am spus să părăsească 
vestiarul, după care am solicitat 
clubului să ia măsuri. Și, recep
tivă ca întotdeauna, conducerea 
clubului l-a suspendat pe un timp 
T7 limitat Din acest motiv Tătara
— căruia i-am suportat destule — 
e acum spectator la meciurile e- 
chipei sale”. Cum a fost și du
minică, la partida C.S. Tîrgoviște
— Jiul. Timp de MEDITAȚIE pen
tru Tătaru, căruia mal 
ar fi trebuit să-i vină... 
la cap. Tocmai pentru că 
la 31 de ani J (U D.) 

asistat; 
partida

demult 
mintea 
se află

horeana Marghita 37 p (53—27),'
3. Sticla Turda 37 p (45—25) ...pe 
ultimele : 14. Minerul Suncuiuș 
25 p (31—55), 15. Tehnofrlg Cluj- 
Napoca 21 p (21—43), 16. Mineral 
Bihor 19 p (26—50).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Minerul 

Rodna 3—1 (2—0), Bradul Vlșeu
— Victoria Cărei 1—0 (1—0), Sil
vicultorul Măieru — Oașul Ne
grești 3—1 (2—0), Minerul Ilba-
Seini — Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 
(2—0), Viitorul Gloria Slmleu — 
CUPROM Bala Mare 2—1 (1—0).'
Minerul Baia Sprie — Hebe 
Sîngeorz Băl 4—3 (4—2), Armă
tura Zalău — Minerul Băluț 2—1 
a—0), Minerul Bălța — Rapid Ji
bou 6—2 (3—2).

Pe primele locuri : L SOME
ȘUL SATU MARE « p (59—16), 
X Armătura Zalău 36 p (62—32),
3. Minerul Uba 32 p (51—39) ...pe 
ultimele : 15. Rapid Jibou 21 p 
(33—64), 16. Viitorul Simleu 16 p 
(26—96).

SERIA A XI-a
Construcții Sibiu — Carpațl 

Mîrșa 2—1 (1—0), Foresta Bistrița
— Sticla Tîmăveni 6—2 (2—1), 
inter Sibiu — Mureșul Luduș 
1—4 (0—3), Automecanica Mediaș
— Oțelul Reghin 4—0 (3—0), A- j
vîntul Reghin — IMIX Agnita 
3—0 (0—0), Chimia Or. Victoria
— Metalul Copșa Mică 2—0 (1—0); 
Metalul Sighișoara — I.P.A. Si
biu 4—0 (2—0), Utilajul Făgăraș 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. CARP AȚI 
MÎRȘA 37 p (51—26). *..............
Sighișoara 32 p (43—23), 3. 
resta Bistrița 31 p (49—30) 
ultimele: 13. imix Agnita 
(31—44), 14. Metalul copșa 
24 p (29—45), 15. INTER
23 p (25—32).

SERIA A XII-a
Izvorul Tg. Secuiesc — Viitorul 

Gheorgheni 3—1 (2—1), Carpațl 
Sinaia — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 2—0 (1—0), Caralmanul 
Bușteni — C.S.U. Brașov 3—1 
(1—0), Torpedo Zărnești — Mi
nerul Baraolt 5—1 (2—0). Avlntul 
Mîneciu — Precizia Sâcele 5—0 
(3—0), Carpațl Brașov — Minerul 
Bălan 1—0 (1—0), Tractorul M.
Ciuc — Metroul Brașov întrerupt 
in min. 65, la 4—0, I.R.A. Cîm- 
pina — Mobila-Măgura Codlea 
0—3 — I.R.A. fiind exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri: 1. VIITORUL 
GHEORGHENI 42 p (52—22), 2.
Carpațl Sinaia 41 p (56—18), 3. 
Progresul Odorhei 36 p (51—24) 
...pe ultimele : 14. Avlntul Mîne
ciu 25 p (27—45), 15. C.S.U. Bra
șov 23 p (29—37).

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

X Metalul 
Fo- 

...pe 
24 p 
Mică 
Sibiu

♦



FLORETISTUL ROMÂN PETRU KUKI, LOCUL 3
OPOLE, 11 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din acest oraș 
polonez a început ediția 1979 a 
tradiționalei competiții interna
ționale de scrimă „Turneul ță
rilor socialiste**. Prima probă a 
fost cea individuală de floretă 
masculin. Pe plânge. 45 de 
concurenti din Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R. D. Germană, 
România. Ungaria. U.R.S.S. si 
Polonia.

Confirmînd ascensiunea de for
mă din ultima parte a acestui 
sezon, floretistul român Petru 
Kuki s-a calificat în finala pro
bei unde a obtinut medalia de 
bronz. Evoluția sa în acest 
concurs i-ar fi dată însă drep
tul să urce pe cea mai înaltă

Balcaniada dc Doi pentru tineret

26 DE CONCURENTI, 26 DE MEDALIAȚI!
Ploaie de medalii, penurie de campioni valoroși...

„Turneul țărilor socialiste" la scrimă

treaptă a podiumului. După ce 
a trecut de sovieticul Kosenko 
si de polonezul Zych (cu ace
lași scor. 5—3), Kuki a pierdut 
la polonezul Sypniewski (2—5) 
si a urmat un asalt decisiv, 
cu cel de-al treilea floretist 
polonez calificat în finală. Ko- 
ziejowski (si el component al 
reprezentativei Poloniei, cam
pioană mondială). Scrimerul ro
mân a avut inițiativa in tot 
timpul asaltului, conducted ta 
permanentă, fiind egalat doar 
la 4. Kuki dă apoi o tușă 
clară care îi este. însă, refuzată 
de arbitru. De nervozitatea sa 
profită adversarul care cistigă 
cu 5—4. în ultimul asalt al 
finalei. Kuki îl întrece fără 

drept de apel pe tinărul Ku- 
zianowski (5—0). încheind cu 
trei victorii, ratînd primul loc 
datorită unei erori de arbitraj 
si locul doi datorită unei sin
gure tuse...

Clasamentul final al probei 
masculine individuale de flo
retă : 1. Koziejowski (Polonia) 
4 v. 2. Zych (Polonia) 3 v 
(+6). 3. Kuki (România) 3 v 
(+5). 4. Sypniewski (Polonia)
3 v (+1), 5. Kosenko (U.R.S.S.) 
2 v. 6. Kuzianowski (Polo
nia) 0 v.

Rezultatele celorlalți concu
renti români : T. Petrus ajuns 
ta faza eliminărilor directe si 
recalificărilor (unde a pierdut 
la Kosenko cu 6—10). M. Țiu 
— în turul II al grupelor eli
minatorii. iar P. Buricea si E. 
Roșu n-au putut trece de pri
mul tur al acestor grupe.

Proba următoare — cea in
dividuală de sabie, ta care vor 
evolua si reprezentanții noștri 
L Pop, C. Marin, M. Mustață, 
A. Nile» si E. Oancea.

Tiberiu STAMA

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN CADRUL COMPETIȚIEI 

INTERNAȚIONALE DE LUPTE 
greco-romane pentru „Trofeul 
Jadran“, desfășurată în locali
tatea iugoslavă Pola. sportivul 
român Ștefan Negrișan s-a situat 
pe primul loc la categoria 62 kg, 
fiind urmat de Mihail Prohudin 
(U.R.S.S.). Dintre ceilalți luptă
tori români s-au evidențiat George 
Minea (74 kg) și Andrei Vasile 
(100 kg), clasați pe locul doi la 
categoriile respective, precum șl 
Gheorghe Glonț, care a ocupat 
locul trei la categoria 82 kg.

TREI VICTORII ALE CANO
TOARELOR LA „REGATA PRA
GA*. în întrecerile feminine 
din cadrul tradiționalei regate 
internaționale de canotaj desfă
șurată la Praga, canotoarele ro
mânce au obținut trei victorii, 
în proba de 2 fără cîrmaci, echi
pajul alcătuit din Elena Oprea 
șl Florica Dospinescu a realizat 
3 :23,15, întrecînd dublourile Ce
hoslovacia I (3:27,89) și Ceho
slovacia II (3 :28,15). La 4-f-l ra
me echipajul Florica Dospines- 
cu, Elena Avram, Maria Tănase, 
Elena Oprea 4- Aneta Matei a 
fost cronometrat în 3 :15,53 (lo
cul n Cehoslovacia 3 :19,99). A 
treia victorie românească a fost 
obținută de ambarcațiunea de 
•4-1. cu timpul de 3:03,29.

ATLETA GABRIELA IONESCU 
PE LOCUL DOI în concursul In
ternațional de pentatlon de la 
Praga, totalizînd 4 323 p. ■ fiind 
urmată de Koblas (Cehoslovacia)

PESTE HOTARE
4 147 p șl Cornelia Popa (Româ
nia) — 4 060 p. Victoria a reve
nit campioanei europene Marta 
Papp (Ungaria) cu 4 567 p. In 
proba de decatlon, cîștlgată da 
atletul cubanez Salazar — 7 623 p,’ 
sportivul român Vasile Bogdan — 
locul șase (7187 p).

ȘAHIȘTII ÎN ÎNTRECERE. Du
pă 9 runde, în turneul interna
țional feminin de la Novl Sad.' 
conduce Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu 74/j p, urmată de 
Hana Erenska (Polonia) șl Su
tana Verdczy (Ungaria) — 6Vi pj 
Dana Nuțu (România) — 6 p (1),' 
Olivera Prokopovici (Iugoslavia) 
— 41/, p (1) etc. în runda a 8-a. 
Dana Nuțu a învins-o pe Mill- 
vojevicl (Iugoslavia), Iar în rurw 
da a 9-a a întrerupt partida cu 
Porubskl (Ungaria). • în runda 
a 7-a la Smederevska Palanka 
(Iugoslavia), Victor Ciocâttea a 
remizat cu bulgarul Radulov. • 
în runda a 7-a la Kecskemet, 
Mihai Șubă a remizat cu Honfl 
(Ungaria). Lider al clasamentului 
se menține Noceiras (Cuba), cu 
5V, puncte; urmat de Vaganian 
(U.R.S.S.) — 5 p. Mihai Șub*
(România) — 41/, p. Farago (Un
garia) — 4 p (1) etc. • Turneul 
de la Cioka (Iugoslavia) a con
tinuat cu runda a 9-a în care 
maestrul român Nebioșa nijin a 
cîștigat la Kajarl. în clasament 
conduce Bjelajac (Iugoslavia) — 
6*A p, urmat de Mesing (Iugo
slavia) și Doba (Polonia) — cu 
cîte 6 p. Nebioșa Ilijin se afli 
pe locul șase, cu 5 Duncte

Creată cu intenția generoasă de 
a oferi tinerilor pugiliști din 
Balcani prilejul să-?i îmbogățeas
că experiența competițională In
ternațională șl, totodată, să con
stituie un test de maturitate în 
sportul cu mănuși. Balcaniada de 
box pentru tineret a ajuns la cea 
de a V-a ediție. Dar competiția 
găzduită cu cîteva zile in urmă 
în orașul bulgar Gabrovo a avut 
darul să decepționeze marea ma
joritate a celor care au asistat la 
•întreceri. Organizarea excelentă 
asigurată întrecerilor de către 
federația de specialitate din țara 
vecină nu a putut face să treacă 
neobservată slaba pregătire a ma
jorității competitorilor. Acestui 
minus de calitate i s-a. adăugat, 
din nefericire, și o participare 
extrem de redusă : Grecia — 3 
boxeri, iugoslavia — 7, România 
— 5, singura echipă completă 
fiind cea a Bulgariei. Așa s-a a- 
juns La situația, rar Intilnltă, ca 
toți concurențil (26), învingători și 
învinși (chiar din primul meci), 
să primească medalii. Iată de ce 
observațiile ce urmează nu sînt 
în funcție de locul ocupat de 
sportivi pe podiumul de premie
re. ci de evoluția lor în ring.

Referindu-ne la cei cinci sporti
vi români trebuie să apreciem în 
primul rînd buna pregătire tehni
că a craiov ©anului Florian Țîr- 
comnicu (pană). Directele sale 
de stînga, loviturile de „un-doi-, 
mobilitatea în ring și orientarea 
tactică destul de bună l-au im
pus atenției, organizatorii oferin- 
du-1 o cupă pentru tehnicitate. 
Păcat că toate aceste „lecții", 
bine învățate în sala de antrena
ment, au o eficiență mult redusă 
din cauza unei slabe pregătiri fi
zice, Țîrcomnicu cedînd in fina
lul partidelor o parte din avanta
jul obținut pînă atunci. Marian 
Tuță (semigrea) a boxat, prac
tic, doar 3 minute, timp in care 
l-a expediat de două ori la po
dea pe bulgarul Mladen Bogda
nov. acesta abandonînd în rundul 
următor. O victorie, cît ar fi ea 
de rapidă, în fața unui adversar 
modest, cum a fost Bogdanov, nu 
este edificatoare, motiv pentru 
care așteptăm din partea lui Ma
rian Tuță noi confirmări. Contra
dictorie evoFația ..mijlociului mic* 
Alexandru Ciocîrlie. După o re
priză în care, cu armele tehnicii, 
a acumulat un avantaj de puncte 
considerabil, în cea de a doua 
a fost numărat de două ori șl a- 
pol abandanat de arbitru în ur
ma reception ării unor lovituri la

Ogură, lovituri pe care cn boxer 
eu o rezistență medie le-ar fl 
trecut cu... vederea. Deși este un 
pugilist tehnic, eu un stil de lup
tă frumos, curat, Florian Popa 
lasă ta permanență impresia că 
se rezervă pentru repriza urmă
toare. Poate că antrenorii ar tre
bui să se gindaaseă dacă nu 
cumva „ușorul" Dorian Popa ar 
da un randament mai mare la 
„semimljlocie". Dezordonat, pri
pit ta acțiuni, imprudent ta *- 
tac, IS’icolae Ciobotaru (cocoș) 
constituie o ..problemă" pentru 
arbitrul din ring, pentru propriul 
„om de colț", dar nu șl pentru 
adversar, ta numai patru minute, 
cit a „boxat" la Gabrovo, el a 
reușit să facă de toate : a tava 
corect șl Incorect, a ținut, a îm
pins, a fost expediat de două ori 
La podea și numărat, și-a spart 
arcada. Cu un asemenea stil de 
luptă nu se poate ciștiga_

Valoarea tehnică și pregătirea 
fizică a celorlalți competitori nu 
au fost superioare cetar demon
strate de sportivii români, men- 
țintad Întrecerile In limite mo
deste, oonferindu-le un pronunțat 
caracter de formalism...

Petre HENȚ

5 minute cu fiorin Gheorghiu

IN URMĂRIREA UNUI
„RECORD" ȘAHIST
Cu Florin Gneorghiu. din nou 

înaintea unei apropiate plecări.
— Care stat viitoarele puncte 

de itinerar ?
— Două turnee la Phila

delphia si Chicago, râspunzind 
unei incitații a federației ame
ricane de sah.

— De fapt, ar fi o continuare.
— Oarecum. Ultima mea par

ticipare peste hotare a avut 
loc :n primăvară, tot in S.U-A., 
la Lone Pine — California. Am 
avut atunci in fată 30 de mari 
maeștri, dintr-un total de 73 de

tradiționalului

AVEM ACUM DOUA MARI GIMNASTE
(Urmare din pag. I)

vin să confirme 
adevăr, acela că 
avem două mari 
se pot ajuta si

C. E. MASCULIN DE BASCHET
ROMA, 11 (Agerpres). — In 

ziua a doua a campionatului 
european masculin de baschet, 
care se desfășoară în mai multe 
orașe Italiene : Iugoslavia — Po
lonia 102—95 (58—35) ; U.R.S.S.
— Bulgaria 104—71 (49—34) ; Spa
nia — Olanda 105—83 (48—52) ;
Franța — Israel 92—83 (37—42) ; 
Italia — Belgia — 86—76 (44—41).

la ora actuală, așa cum au do
vedit-o si „europenele** de la 
Copenhaga, cele mai bune gim
naste ale lumii. De fapt, suc
cesele Emiliei 
tacă un mare 
la ora actuală 
gimnaste, care
suplini reciproc. Regret că un 
mic accident a scos-o din cursă 
pe Melita Ruhn. care se afla și 
ea intr-o formă deosebită**.

Ca de obicei. Nadia este mal 
rezervată, mai ales cînd e vor
ba de succesele proprii. După 
ce ne-a împărtășit bucuria de 
a fi cistigat din nou in fata 
unora dintre cele mai mari 
gimnaste ale lumii, ca si regre
tul de a nu-și fi înscris în pal
maresul său i 
„Cupa Mondială**, 
obosită, ne spune : 
să ajung acasă. Ia 
din nou împreună 
cu antrenorii mei. 
continua pregătirea cu si mal 
multă perseverentă. Campiona
tele mondiale din Statele Unite, 
din decembrie, sint. totuși, foar
te aproape. Se înțelege că ele 
reprezintă un obiectiv major si 
doresc să fiu foarte bine pregă
tită pentru această mare com
petiție preolimpică**. La rîndul

ei. Emilia Eberle. înconjurată 
de membrii familiei. care au 
venit special de la Arad pentru 
a o tetimptea, are motive spe
ciale de satisfacție : „Știți. 1» 
Strasbourg am (ost -bronz*. Ia 
Copenhaga am promovat încă o 
treaptă, devenind „argint". Mă 
bucur nespus că la Tokio, am 
urcat pe prima treaptă, cuce
rind primul „aur“ intr-o mare 
competiție. Am fost deosebit de 
mindră cind in marea sală 
„Yoyogi** drapelul de stat al 
României a urcat de patru ori 
oe cel mai înalt catarg, iar du- 
biicul s-a ridicat in 
ascultând imnul tării
Au fost clipe care m-au emo
ționat profund si pe care nu le 
voi uita niciodată**.

picioare 
noastre.

exceptional si 
Nadia, ușor 
„Abia aștept 
Deva, să fiu 
cu familia si 
pentru a-mi

BALCANIADA
DE CICLISM ’79
Campionatul Balcanic de ci

clism din acest an se va desfă
șura între 13 și 15 iulie, la 
na. După cum se știe, în 
gram figurează probe de 
tratimp pe echipe și fond, 
tru seniori și juniori.

Ate- 
pro- 
con- 
pen-

competitori
„open**. Faptul că am împărțit 
victoria în turneu cu Hort, Gli- 
gorici si Liberzon, sau că am 
lăsat în urmă alte celebrități, ca 
Larsen și Korcinoi. m-au reco
mandat pentru un nou turneu 
transoceanic. Totodată. îmi a- 
păr acolo un adevărat titlu de 
invincibilitate...

— Să reamintim cititorilor 
noștri: anul trecut, de asemenea 
in vară. Florin Gheorghiu ciș- 
tiga trei turnee americane la 
tind: la ultima Olimpiadă șa- 
histă, la Buenos Aires, termina 
neînvins cu 9’/, puncte din 14 
partide la masa întii ; neîn
vins apoi la Sao Paulo, ca și 
acum la Lone Pine. Ca amă
nunt, s-ar putea consemna un 
scor general al acestei perioade 
faste ?

— La un moment dat aveam 
o serie de 135—0. bineînțeles 
nesocotind remizele. Eram, pro
babil, pe punctul de a înscrie 
un veritabil record, dar iată că 
la zonalul de la Varșovia, in 
fata maestrului cehoslovac 
Prandstetter. eu un pion in plus 
dar in criză de timp, am 
mit o mică inexactitate 
tied si am pierdut... Acum 
la un scor de 160—1.

— Oricum remarcabil, 
lr.dcă veni vorba de zonal, 
ce facem cu interzonalul ?

— Joc in septembrie, la Riga. 
Este un turneu extrem de pu
ternic, practic fără out-sideri. 
Itinerarul meu american actual 
poate fi socotit si ca un util 
antrenament pentru viitoarea 
etapă a campionatului mondial, 
la care sint prezent pentru a 
treia oară în carieră. Sper ca, 

închei cu 
de candi-

co- 
tae- 
sint

Fi-

de data aceasta, să 
o acreditare oficială 
dat la titlu...

...Ceea ce-i dorim.__ ______
Inima, primului nostru șahist. 
Șansele sale? Vom răspunde di
rect : de doi ani incheiați. Flo
rin Gheorghiu n-a pierdut nici 
o partidă in fata marilor maeș
tri. Și a întîlnit pe cei mai 
reprezentativi.

din toată

Radu VOIA

SEZONUl MAIII10R 
PERFOKMANJl AIlfTICf 
Marita Koch (R. C S.). noi record 
mondial la 200 m: 21.111

La Karl Marx Stadt, ta ziua 
a dșua a meciului internațio
nal de atletism dintre echipele 
feminine ale R. D. Germane si 
Canadei, sprintera Marita Koch 
(R.D.G.) a stabilit un nou și 
valoros record mondial în proba 
de 200 m. cu timpul de 21,71. 
Vechiul record era de 22.03

In vîrstă de 22 de ani. stu
dentă la Facultatea de medi
cină din Rostock. Marita Koch 
devine astfel prima femeie din 
lume care parcurge această dis
tantă în mai mitin de 22 sec.

In cadrul concursului interna
tional de la Berkeley (Califor
nia), atletul american. Japxes 
Robinson a realizat ccj ■ mai 
bună performantă mondială a 
sezonului în proba de 800 m. 
cu timpul de 1:45.52. Record
manul mondial Reinaldo Ne- 
hemiah (S.U.A.) s-a situat pe 
locul întâi te proba de 110 m 
garduri, cu timpul de 13.41. iar 
vest-germanul Thomas Wessing- 
hage a fost cronometrat , in 
cursa de o milă cu 3:57.6.

★
In ultima zi a concursului 

International de la Soci, atleta 
sovietică Olga Vahrușeva a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială a anului în proba de 
800 m, cu 1:57,1.

Alte rezultate : feminin : să», 
ritura te lungime : Anita Stu- 
kane (U.R.S.S.) — 6,52 m (atle
ta româncă Doina Anton-Spînu 
a ocupat locul cinci, cu 6.15 m); 
măscuita : săritura ta lungime : 
Podlujnii — 8,10 m ; aruncarea 
ciocanului : Litvinov — 77,42
m ; săritura te înălțime : Gri
goriev — 2,29 m.

, ★
In concursul internațional de 

la Bratislava, atleta sovietică 
Faina Melnik-Veleva a stabilit 
cea mai bună performantă 
mondială a sezonului ta proba 
de aruncarea discului, cu re
zultatul de 68,28 m.

Alte rezultate : masculin : a- 
runcarea greutății : Bayer (R.D. 
Germană) — 20,39 m ; săritura 
cu prăjina : Slusarski (Polonia) 
— 5,50 m ; triplusalt : Saneev 
(U.R.S.S.) — 16,70 m

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul inter

național de maraton de la Bru
xelles a revenit atletului italian 
Marco Marchei, cronometrat pe 
clasica distanță de 42,195 km cu 
2 h 15 :22. L-au urmat belgianul 
Rik Schoofs — 2h 15 : 35 șl vest- 
germanul Fernand Kolbeck — 
2h 16 : IR.

AUTO • Cea de-a 47-a ediție 
a tradiționalei competiții inter
naționale „Cursa de 24 de ore" 
de la Le Mans a fost cîștigatâ 
de echipajul Ludwig Klaus (R.F. 
Germania) — Don Whittington 
(S.U.A.), pe o mașină „Porsche". 
Pe locul doi s-a clasat echipajul 
formăt din pilotul vest-gerrrian 
Rolf Stommeien șl cunoscutul ac
tor american Paul Newman.

CICLISM • Turul Angliei s-a 
încheiat, la Blackpool, cu victo
ria rutierului sovietic Kașinin. 
urmat de polonezul Pozack — la 
4,25 min. și de cehoslovacul Dvo- 

racek — la 4,57 min. Ultima eta
pă a cursei, disputată pe traseul 
Barnard Castle — Blackpool, a re
venit englezului Ray Lewis, cro
nometrat pe distanța a 155 km 
cu timpul de 3h 56 : 37.

TENIS • în finalele probelor 
pentru juniori din cadrul campio
natelor internaționale ale Franței, 
desfășurate la Roland Garros, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : băieți : Ramesh Krish
nan (India) — Ben Testerman 
(S.U.A.) 2—4. 6—1, 6—0 ; fete :
Lena Sandin (Suedia) — Mary 
Lou Piatek (S.U.A.) 6—3, 6—1.

VOLEI • Echipa feminină a 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul în 
Japonia jucînd la Tokio cu selec
ționata niponă, în fața căreia a 
cîștigat cu scorul de 3—1 (15—8. 
15—10, 3—15, 15—13). Din cele pa
tru partide susținute, voleibalis
tele sovietice au terminat învin
gătoare în trei.

STOCKHOLM, 11 (Agerpres). Cu 
prilejul aniversării a 75 de ani 
de la înființarea Federației sue
deze de fotbal, La Stockholm s-a 
disputat întilnirea internațională 
amicală dintre selecționatele Sue
diei și Angliei. Partida, la care 
au asistat peste 35 000 de specta
tori, s-a încheiat La egalitate : 
0—0.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA î Titlul de 

campioană a fost cîștigat de Du- 
kla Praga cu 41 p (golaveraj 
65—24). Urmează Banik Ostrava 
41 p (44—22) și Zbrojovka Bmo 
35 p. Rezultate din ultima eta
pă : Dukla Praga — Union Te- 
plice 5—0 ; Tatran Preșov — 
Banik Ostrava 0—0 ; Zbrojovka 
Brno — Dukla Banska Bystrica 
3—0 ; Sparta Praga — Bohemians 
Praga 2—2 ; Spartak Trnava — 
Slavia Praga 3—0.

BL. F. GERMANIA : Titlul a
revenit formației S.V. Hamburg, 
cu 49 p, din 34 de jocuri, ur
mată de V.f.B. Stuttgart 48 p, 
F. C. Kaiserslautern 43 p și Ba
yern Mflnchen 40 p. Rezultate 
înregistrate în ultima etapă : 
Bayern Munchen — S.V. Ham
burg 2—1, V.f.B. Stuttgart — 
Darmstadt 7—1, F. C. Kaiserslau
tern — V.f.L. Bochum 1—1, F.C. 

Kdln — Hertha B.S.C. 3—1. For
tuna DQsseldorf — Borussia 
Mdnchengladbach 3—3. Borussia 
Dortmund — Arminia Bielefeld
2— 0, Eintracht Frankfurt pe 
Main — M.S.V. Duisburg 2—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 33-a, 
penultima): Buducnost — Slo
boda Tuzla 0—0, Borac Banja 
Luka — O.F.K. Belgrad 2—1, 
Radnlckl Ni? — Osijek 1—0, Dy
namo Zagreb — Velez Mostar
3— 1, Zelezniclar Sarajevo — Voj- 
vodina Novi Sad 2—4, Hajduk 

Split — Rijeka 2—1, Olimpia Llu- 
bliana — Sarajevo 3—1, Napre- 
dak — Zagreb 3—0, Steaua Ro
șie Belgrad — Partizan Belgrad 
3—0. Clasament : 1. Hajduk 48 
p, 2. Dynamo 48 p, 3. Steaua Ro
șie 39 p.

UNGARIA (etapa a 32-a) : Uj- 
pestl Dozsa — Diosgyor 5—0, 
Csepel — Bekescsaba 1—2. Sze- 
kesfehervar — Dunaujvaros 3—1. 
Salgotarjan — Pecs 1—1, Hon
ied — M.T.K. 2—2, Raba Etd — 
Zalaegerszeg 3—1, Szombathely — 
Vasas Iszo 6—4, Vasas — Ferenc- 
vards 5—3, Tatabanya — Videoton 

3—1. Clasament: 1. Ujpești 49 p, 
2. Ferencvaros 44 p. 3. Diosgyor 
42 p.

OLANDA. Campionatul a luat 
sfîrșit cu victoria echipei Ajax 
Amsterdam 54 p, urmată în cla
sament de Feyenoord Rotterdam 
51 p și P.S.V. Eindhoven 49 p. 
Rezultate din ultima etapă : Ajax 

— Twende Enschede 8—1, F. C. 
Utrecht — Feyenoord 1—3, Zwo
lle — Kerkrade 1—1. Sparta Ro
tterdam — P.S.V. Eindhoven 1—1.
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