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Astăzi, in sferturile de finală

„CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL 
ÎȘI AȘTEAPTĂ... SURPRIZELE

Grație și măiestrie — moment 
desfășurat duminică la Zalău

Festivalul spartului sălăjazt a 
unit, duminică, pe stadionul dan 
Zalău, gătit în ceJ mai sărbă
toresc strai pe care l-au vuzut 
localnicii, peste 5 000 de tineri 
din unitățile de Învățământ ale 
reședinței județului. La aceat 
număr s-au adăugat citeva sute 
de invitat! de pe cele opt văi 
ale SălajuHui. Dar Festivalul 
sălăjan a fost nu numai o 
competiție. El s-a constituit ca 
un spectacol omagial al ,,Da- 
cladiai", o încununare sărbăto
rească a concursurilor unite sub 
denumirea „Cupa Văilor", un 
încWgit complex de întreceri 
pentru tineretul studios din mi
nunatele ținuturi ale Almașuhri 
și Someșului. Barcăului. Crâș
mei. Agrijuluâ, Zalăuhri... Ur
măream coloanele intrind, ta 
pas cadențat, pe pista stadio
nului, în aplauzele miilor de 
spectatori și ne gindeam la su
ltele de băieți și fete veniți la 
finala „Văilor", la emoțiile pe 
came le-aiu trăit aceștia, aici, 
timp de două zile. Emoții, pen
tru că ei, cei citeva sute, erau 
cei mai buni din 35 000 de par- 
ticipanți la fazele de masă ale 
amplei acțiunii.

Ce înseamnă „Cupa Văilor" 7 
— l-am întrebat pe tovarășul 
Nioolae Sirb, șeful Comisiei 
sport-turism din Consiliul ju
dețean al organizației pionie
rilor. care se ocupă de cinci 
ani de organizarea acestor in- 
trecȘti. „N-aș putea spune de 
la cine a pornit inițiativa. Dar 
la ea au răspuns toate școlile 
din județ, făcînd «drumeție in 

din Festivalul sportului sălăjan, 
Foto : Aurel DAVID

ospetie- sub genericul «Dacia- 
dei», adică azi vă primim noi. 
Ca oaspeți. 1* întreceri, iar du
minica viitoare venim să ne 
lntrecem la dumneavoastră. Na

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag 2-3)

Astăzi, In campionatul de rugby

STEAUA JOACĂ LA PETROȘANI, 
IAR DINAMO CU RAPID

Astăzi dimineața au loc ulti
mele meciuri restanțe din cam
pionatul de rugby (Știința Petro
șani — Steaua și Rapid — Dina
mo), care nu mal pot schimba 
mare lucru în configurația cla
samentului. Cu toate acestea, li
dera, Steaua, joacă la Petroșani 
(ora 11) un med foarte important 
în ceea ce-o privește dacă vrea 
ca duminică sâ abordeze ultima 
sa partidă din campionatul actual 
(cu Rapid) fără nici o emoție.
Partida va fl arbitrată de 

bucureșteanul Paul Soare. în 
celălalt med al zilei, Ra
pid va juca tot dimineața (de 
unde se vede că apredază întfl- 
nirea drept o simplă formalitate) 
cu Dinamo, pe stadionul Olimpia, 
la ora t.30 (!) (stadionul Giu-
lești fiind închis pentru repa
rații). Va arbitra Petre N i cules-

Astăzi, sub genericul ..Daciadel", se joacă sferturile de finală 
in „Cupa României" la fotbal :

Brăila 
Plopeni 
Buzău 
Craiova

SPORTUL STUDENȚESC 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F.C.M. GALAȚI 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

Toate partidele vor începe la ora 17. Meciurile de la Craiova 
și Brăila vor fi televizate alternativ.

AU CUV1NTUL

Sportul studențesc — „La
Buzău a fost 1—1. La Brăila 
va fi 1—0".

pentru trei jucoto'. e minați

cu. Iată clasament-ul înaintea a-
cesutc două partide

1. STEAUA 12 11 • 2 353 83 31*)
2. Grrvvțe R_ 13 7 2 4 131-188 29
3. 12 8 t 4 218-111 28
4. $L Petro șo ni 13 7 1 5 149-194 24
5- Forul 14 6 2 • 183-166 77’)
4. Sp. stud 13 5 8 • 113-233 23
7. Polii teși 13 4 1 8 145-213 22
8. Rapid 12 1 8 11 •6-277 14

9. Univ. Timiș. 13 9 1 3 154- 64 fi
18. CSM Sibiu 13 • 8 5 195- 96 29
11. St B Mare 13 6 1 6 138- 66 2*
12. Rui. Biriod 13 4 1 6 125- 91 26
13. CFt Brașov 13 5 2 4 68-191 25
14. Polii. Q.-M 13 5 1 7 83- 89 24
15- Minerul OH . 13 4 3 6 66-175 24
16. TC Midia 13 4 1 • 71-116 2?

•) Echipele pierd Cite un ponei

- GLORIA BUZĂU
- STEAGUL ROȘU
- DINAMO
- STEAUA

SUPORTERII..

Gloria Buzău — „După ce 
am învins la Arad, totul este 
posibil".

Universitatea Craiova — 
..Cupa ne aparține. N-o pu
tem pierde la Plopeni".

Steagul roșu — „Am ratat 
promovarea. Vrem să conti
nuăm in Cupă duelul indirect 
cu F.C.M. Galati".

F.C.M. Galafi — „Am învins 
recent Lotul, cu Dinu și Dudu. 
De ce n-am ciștiga și cu Di
namo ?“

Dinamo — „De mult n-am 
mai cîștigat simultan campio
natul și Cupa".

Politehnica Timișoara — 
„Dacă vom ajunge In finală, 
avem șansa de a juca în— 
Cupa cupelor".

Steaua — „Am pierdut cam
pionatul. Vom cîștiga Cupa".

Dincolo de optimismul fi
resc al suporterilor, trebuie să 
admitem că „sferturile" sini 
mult mai echilibrate decit în 
edițiile trecute. Să urăm suc
ces tuturor echipelor, Iar ope
ratorilor TV cit mai multe go
luri in direct !

După C. M. de tenis de masă
PULSUL SPORTIV AL CAPITALEI

Evoluția necorespunzătoare a repre
zentativei • - • *
pionatele _ _ . _ _____
se poate explica numai prin lipsuri 
de moment. Ca și la ediția din 1977 
a campionatelor mondiale, cauzele 
sînt mal profunde, vizînd activitatea 
din ultimii 15—16 ani, perioadâ in 
care medaliile de aur ale Măriei 
Alexandru - cu Geta Pitică, apoi cu 
jucătoarele japoneze Hamada sau 
Takahashi - au estompat starea ge
nerală precară a acestui sport, la 
nivelul seniorilor.

La întrebarea : a fost prezent la 
Phenian cel mai bun lot de care dis
puneam ? - răspunsul e afirmativ.
Selecția s-a făcut după concursuri șl 
teste care au recomandat, în ultima 
vreme, aceleași nume : Șerban Do
boși, Teodor Gheorghe, Zsolt Bohm și 
Simion Crișan — ultimii doi juniori.

de tenis de masa la cam- 
mondiale de la Phănian nu

re-

PENTRU SPORTIVI, CONTROLUL DE CALITATE 
ÎL CONSTITUIE COMPETIȚIILE MONDIALE 

orice critică, evident pentru • se 
nunțo la eL

Analîzfnd acum situația lotului fe
minin, trebuie spus câ, pe baza re
zultatelor Internaționale, Maria Ale
xandru era marea speranță, la dubiu 
feminin mal ales, ca și la echipă, 
pe caro SINGURA o dusese ps locul 
3 în Europa in 1978, cind a cîștigat 
șl titlul la dublu feminin, bătindu-se 
vitejește și trăglnd după ea și pe 
Liana Mihuț. Liana, pe care toți o 
consideram cindva jucâtoarea nr. 2 și, 
în perspectivă, prima jucătoare a 
țârii, nu s-a mai pregătit ca lumea 
timp de 
studentă 
lipsa de 
derațlel 
Iul său __ ______ __ _ _ _. ____
S-a lăsat pe tinjeală, cu convingerea 
că, oricum, nu are concurenta și bu-

mai labilă, dar și de diverse infloen 
țe nefaste menite să o opună antre 
norului core a făcut-o campioană no- 
tionalâ $i europeană (la ședința de

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

întrecerile marii competiții sportive naționale „DAC1ADA* au 
pulsat din plin duminică pe absolut toate terenurile Stadionu- 
ui tineretului din Capitală. Circa 1000 pionieri și elevi și-au 

disputat intiietatea in finalele pe municipiu ale campionatelor 
școlare la cros, ștafete, tetratlon. volei, baschet, handbal, rugbț/, 
fotbal, gimnastică și activitățile formațiunilor pentru pregătirea 
tineretului pentru apărarea patriei. O expoziție de desene ess 
temi sportivă executate de copii a completat această sărbătoare 
a sportului, la reușita căreia au contribuit un mare număr de 
profesori, antrenori, arbitri și activiști ai C.M.B.E.F.S., u In
spectoratului școlar, organizațiilor de pionieri și U.T.C.

Foto : Al. VENA

„Turneul țârilor socialiste11 la scrimă
un an de zile, de cind este 
la I.E.F.S. Ea a profitat de 
supraveghere a activului fe- 

șf de Imposibilitatea clubu- 
din Arad de a o controla. SABRERUL IOAN POP, PE LOCUL 2

DUPĂ 0 FINALĂ FOARTE DISPUTATĂ
• Numai o pregătire excepțională putea duce la indepli- 
nirea obiectivelor • Antrenorii și sportivii nu muncesc la 
nivelul exigențelor internaționale • Discuții sterile in cole
giul de antrenori * Biroul F.R.T.M. să acționeze ca un or

ganism colectiv de conducere I

La. feminin, Moria Alexandru, Liana 
Mihuț și E\o Ferenczi nu au avut 
contracandidate.

Așadar, tot ce a fost mai bun a 
mers la campionatele mondiale. Cit 
de bun ? Aici e aici I In ultimii ani, 
Doboși ba s-a lăsat de tenis de 
masa, declinînd invitația propriului 
sau antrenor, Paneth Farkaș, de a 
participa la club și la lot, ba a re
venit și — cu toate astea — s-a men
ținut în primele /înduri în campio
natul republican. Teodor Gheorghe a 
fost și el în față, dar nici el nu a 
manifestat entuziasm, mai ales pentru 
lot, a și anunțat federația — după 
cum am aflat recent - câ abando
nează performanța, dar a fost con
vins pînâ la urmă să meargă „mă
car la aceste mondiale", după ce în 
campionatul republican a Jucat sub

„In
s-o 

Ga-

la 
lot. 

această 
să

curîndu-se cu seninătate de calitatea 
de jucătoare de lot. A fost de ajuns 
pentru antrenoarea federală Ella Con- 
stantlnescu sâ o vadă Jucînd la 
ternaționalele" Cehoslovaciei, ca 
înlocuiască pentru cele ale Țării 
Iilor cu Maria Alexandru.

Toata pregătirea s-a mărginit 
ce s-a făcut în ultima vreme la 
Dar putea să suplinească __
perioada scurta ceea ce trebuia 
se facă mai de mult, cu sportivi 
apți sâ suporte o pregătire pe mă
sura cerințelor ? Firește, nu I 
Ferenczi, după două sezoane 
a jucat nepermis de slab în 
C.C.E.j cînd, ca și prietena sa 
nu a cîștigat nici măcar un _____
Jocul său continuă sâ fie contradicto
riu, cînd foarte bun, cînd foarte slab, 
ceea ce țin» de structura sa psihică

Eva 
fertile, 
finala 
Liana, 
meci I

încă de dimineață, 
urma tururilor preli- 
în faza eliminărilor 
a recalificărilor (prin-

OPOLE, 12 (prin telefon). 
Cea de a doua probă indivi
duală (la sabie), desfășurată 
în cadrul tradiționalei compe
tiții internaționale de scrimă 
„Turneul țărilor socialiste", a 
consemnat din nou valoarea 
ridicată a sabrerilor români. 
Ei și-au depus candidatura 
pentru ultimul act al probei 
și, implicit, pentru locurile pe 
podium 
cînd, în 
minare, 
directe și 
tre primii 16 trăgători) s-au cali
ficat trei dintre sportivii noș
tri : Marin Mustață, Ioan Pop 
și Alexandru Nilca (C. Marin 
a fost eliminat în turul II al 
grupelor preliminare, iar E. 
Oancea în primul tur).

Sorții au decis ca în primul 
asalt din cadrul eliminărilor 
directe să se întîlnească chiar 
Mustață cu Pop. Primul a cîș-

trecînd 
Ismailov 
direct în 
însă, să 
caudine0 

întreeîndu-i 
Bujdoso

tigat cu 10—8 și apoi, 
și de sovieticul 
(10—7). s-a calificat 
finală. Pop a trebuit 
treacă prin „furcile 
ale recalificărilor, 
pe rînd pe ungurul 
(campionul mondial de tineret) 
cu 10—5, Nilca (10—7) și so
vieticul Bajenov (10—9. parti
dă în care, la 9—9, a primit o 
puternică lovitură la cap, re- 

între-
. cu

i cei 
i in- 
Ioan

luînd asaltul, după o 
rupere de zece minute, 
capul bandajat).

Drumul în finală pentru 
doi scrimeri români a fost 
vers decit pînă atunci, 1 
Pop fiind cel care a mers mai 
bine, Marin Mustață reeditînd 
comportarea de la C.M. 
cînd în finală a tras mai 
decit în fazele anterioare, 
tigînd cu 5—4 la Mustață 
Krovopuskov (campion olimpic 
și mondial), cu 5—2 la Holthie, 
și 5—3 la Gellert, dar pierzînd 

’78, 
slab 
Cîș- 

și

în fața lui Ismailov (3—5) — 
cu care a încheiat finala la a- 
celași număr de victorii (4) — 
Ioan Pop a susținut apoi un 
asalt de baraj cu sovieticul 
Ismailov pentru desemnarea 
ciștigătorului. Resimțindu-se 
în urma accidentului anterior, 
sabrerul nostru a pierdut cu 
3—5, clasîndu-se pe locul se
cund, intr-un turneu în care 
a fost prezentă elita mondială 
a săbiei. Singura victorie a lui 
Mustață : 5—2 la Holthie.

Iată clasamentul final : 1.
Husein Ismailov (U.R.S.S.) 4 v 
d.b., 2. loan Pop (România) 
4 v d.b., 3. Viktor Krovopus
kov (U.R.S.S.) 2 v (+5), 4.
Mikloș Gellert (Ungaria) 2 V 
(+1), 5. Frank Holthie (R.D.G.) 
2 v (—7), 6. Marin Mustață 
(România) 1 v.

In concurs intră acum echi
pele masculine de floretă și 
sabie.

Tiberiu STAMA



LUPTELE M-AU ÎNVĂȚAT
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Însemnări după turneul international al Juniorilor de la Cluj-Napoca

PATRU PUNCTE PREȚIOASE PENTRU POLO-UL ROMANESCA

SĂ MĂ IAU LA TRINTA CU VIAȚAu

Stau de vorbă cu un băiat din 
„comuna soarelui", cum i se 
mai spune Cobadinului, stau 
de vorbă cu el la locul său de 
muncă, printre vagoanele ec
herului C.F.R.-Palas Constanța 
E un băiat de statură mijlocie, 
cu ochi negri, foarte vii, și o 
privire pătrunzătoare care te 
„citește" foarte atent în timpul 
discuției. Vorbește rar, gindit 
cu o liniște surprinzătoare, 
aproape bătrînească. pe care o 
imprimă de la început 
vorbirii. ~ 
moștenit-o fără îndoială de la 
părinții săi Ișiref și r ' 
Saladin, dar și o liniște i 
re i-o dă, simți acest 
forța sa care-ți sare în

con- 
O liniște pe care a

Uriane 
pe ca- 
lucru. 

i ochi 
privindu-i trupul cioplit parcă 
în piatră. După acest primîn piatră. După acest _ 
„decupaj" reportericesc, sâ fa
cem cunoștință eu unu! dintre

5 
întotdeauna drept, să nu mă 
dau bătut niciodată, să nu ce
dez cînd 
nici unul 
Ia capăt 
lier. am 
cu maistru) 
Bogdan. Ne dădea uneori cite 
o indicație greșită de lucru și 
nimeni nu-i spunea nimic. Eu 
insă i-am zis-o o dată, de două 
ori, de cinci ori Nu poi să fio 
altfel Viața este o luptă pen
tru adevăr, pentru dreptate și 
acest lucru m-a învățat și „Da- 
ciada". această minunată com
petiție a tuturor, care nu este 
un simplu concurs sportiv, ci 
și o înaltă școală a omeniei, a 
devenirii noastre. Vedeți, eu 
zi de zi lucrez la atelier de Ia 
7 la 15,30, mă duc la liceul se
ral de la orele 17 la 20, anul 
acesta termin clasa a XII-»,

am dreptate in fața 
șef, să mă bat pină 

Uitați, la noi la ate- 
avut uneori discuții 

nostru Nicolae

ȘI IN
G1ULEȘTI!
Ani mulți, de-a rindul, 

tecția de atletism a clu
bului bucureștean Rapid a 
fost tributară „importului" 
de sportivi. In această 
secție și-au găsit loc 
foarte mulți dintre atlețli 
plecați de la Dinamo si 
Steaua, de la alte cluburi, 
majoritatea sportivi aflați 
la sfîrșitul carierei corn- 
petiționale. Așa se și ex
plică faptul că, desigur 
cu citeva excepții, activi
tatea secției de atletism a 
acestui club a fast depar
te de necesități și preten
ții. Despre această situa
ție necorespunzătoare zia
rul nostru a scris ta re
petate rtnduri.

Iată insă că, ta ultima 
vreme, la Rapid se simte, 
din plin, un suflu nou de 
muncă, cu ronsecințe di-

Pentru prima oară, după foarte mulți ani, 
F.R. Natațta organizează, cu largul sprijin 
al C.J.E.F.S. Cluj, un turneu International 
rezervat pololștllor juniori, oferind „spe
ranțelor* noastre o foarte bună ocazie de 
a-șl măsura forțele cu citeva echipe redu
tabile de pe continent, ta frunte cu cam
pioana Europei. După cum slntem Infor
mați, turneul tinde să devină tradițional, 
fără excepție toate echipele oaspete (șl 
chiar din alte țări) fiind interesate să 
participe șl ta viitor la această competiție 
Așadar, un prim punct ciștlgat de polo-u) 
românesc ta Încercările sale de fortUtaar» 
șl afirmare pe arena internațională

„Vom reveni orictad cu plăcere, la Cluj- 
Napoca" — cu aceste cuvinte oaspeți) șl-av 
luat rămas bun de la ospitalierele gazde, 
mulțumtadu-le pentru condițiile cu totu.* 
remarcabile ta care s-a desfășurat turneul 
Ne-am putut convinge astfel, o dată 
plus, că polo-ul este un sport Iubit 
susținut ta orașul de pe Someș șl că 
ta mod totlmplător aid cresc an de 
Jucători talentațl, cu mari perspective.

Catajmm al Daciadei, G*umali Saladin Foto : Vaslle BAGEAC

cel u.ai reprezentativi campioni 
ai „Daciadei" pe anul 1978, un 
campion în tradiționalul sport 
al trintei. II cheamă Giumali 
Saladin. Are 22 de ant Este 
lăcătuș montator. Anul trecut, 
la finalele de la Tg. Jiu, a ob
ținut 6 victorii în mai puțin de 
6 minute 1

— Toate meciurile la un loc 
au durat mai puțin de 5 mi
nute ?

— Toate 1 Adică fiecare meci 
a ținut vreo 
cunde—

— Cum 
formanță

— Am

citeva zeci de se-

reușit această per-
6 ori 7

meu. Un 
Cum se 

meu era !

mai fac și antrenamente zilnic 
și tot zilnic fac naveta cu tre
nul și cu autobuzul de la Co- 
badin la Palas Constanța. La 
zece noaptea ajung acasă, dar 
sint fericit, am o viață plină 
eare îmi aduce mari satisfacții, 
precum și respectul și dragos
tea celor care mi știu și cu 
care lucrez. Mă salută și tine
rii și bătrinii, iar copiii mă a- 
rată pe stradă cu degetul : 
wUite-l pe Giumali, campio
nul !“

— Si ce-și zice în sinea lui 
Giumali, campionul ?

— Giumali iși zice că trebuie 
să facă totul in viață pentru 
a merita mereu stima oameni
lor.

ai 
de 
și eu stilul 

stil foarte dinamic, 
fluiera, adversarul al
Dacă-l ridicam, nu mai scăpa—

— Ce înseamnă pentru tine 
trinta, luptele, Giumali 7

— înseamnă foarte mult. 
Nici nu vă puteți da seama cit 
de mult. Luptele m-au făcut 
om, adică m-au ajutat mult 
să-mi găsesc un loc și un drum 
In viață. Cînd eram copil, bă
ieții din comuna mea, renumi
tă prin luptătorii săi. mă alun
gau de lingă ei cum alungi 
giștele care se țin după tine 
pe drum. Am 
mușcat pumnii i 
început să mă 
nul singur, pe 
noaple. După 
m-am reîntors 
și au vrut din 
lunge ca pe o i 
pe treisferturi i 
in mijlocul pieții... Am învins 
și mi-am cîștigat respectul tu
turor.

Dar luptele și trinta nu m-au 
fnvăjat numai să lupt cu băie
ții și să ajung, cu timpul, un 
luptător cunoscut în județ. 
Luptele și trinta m-au învățat 
SA MA IAU LA TKÎNTA CU 
VIATA. M-au învățat să lupt

Marius POPESCU

recte asupra to^regii acti
vități a tecțieL Este vorba 
de o preocupare deosebită^ 
in comparație cu anii tre- 
cuți, pentru depistarea de 
noi elemente talentate, de 
pregătirea lor atentă, ri
guroasă și pasionată, pen
tru performanță (poate 
chiar pentru marea per
formanță 0. De aceea an
trenorii dubului au în
ceput să meargă mai mult 
ta unitățile țcolare din 
tona Giuleștiului ți a Gri- 
viței, să întărească colabo
rarea cu profesorii de 
educație fizică ți, in cele 
din urmă, să desfășoare 
o muncă de inițiere și de 
pregătire la parametri de 
calitate ți cantitate pre
tinși astăzi de atletismul 
național și internațional.

Și iată că, procedind ast
fel, strădaniile antrenori
lor rapid iști Georg eta ți 
Mihai Zaharia, Ion Da
mas chin au ți prins să 
aibă finalitate. Juniori ra- 
pidiști, talentațl, au înce
put să se facă remarcați 
nu doar in întreceri la ni
vel bucureștean, ci ți la 
nivel republican. Este vor
ba de sprintera Iulia An
tal ți de alergătoarea pe 
400 m Stela Manea, de 
semifondiștii Ion Stroe si 
Ștefan Geagîrtu, de sări
torul ta lungime Cornel 
Brătucu, de încă alții.

Continuind astfel (deși 
este încă loc de mai bine), 
ta scurtă vreme clubul 
Rapid va putea fi ceea ce 
se așteaptă de la el de 
otita vreme ! începutul « 
fost făcut ți este promi
țător.

Romeo VILARA

tn
51 

nu 
an 

<______ _______ _ ___ _____ _ _ iar
reprezentanta sa în Divizia A, Voința, a 
ajuns a doua echipă (ca valoare) din țară.

In urmă eu aproximativ un an șl Jumă
tate, antrenorii Carol Corcec și Paul Nicu- 
lescu au selecționat pe cei mai buni juniori 
din țară, Pau supus unei pregătiri me
todice, științifice, încercind să dea viață 
acelui nucleu de tineri poloiștl, din rondu
rile cărora tehnicienii primei noastre repre
zentative aă poată alege pe cel mai buni. 
După primul an de activitate al acestui lot 
de juniori, trei tinere speranțe (Mihai Tu
dor, Eugen Ionesco, Șerban Popescu) au șl 
fost selecționate în lotul olimpic. Pe firul 
acestei idei s-a mers 
norul Nicolae Arsene 
eulescu, promovat 
echipei naționale de 
continuat cu aceeași 
ritm. Mal mult, ca 
juniori de la Liceul
C. Corcec și N. Arsene au alcătuit o echipă

șl ta acest an. Antre-
1-a înlocuit 
tatre timp 
aenlorl șl 

seriozitate, 
dțlva dintre actualii 
nr. 1 din București,

pe P. Ni
la clrma 
munca a 

In același

cu care activează ta seria a Il-a a Divi
ziei A. Omogenitatea formației a crescut 
simțitor și un prim rezultat l-am înregistrat 
chiar la turneul de la Cluj-Napoca

Juniorii români, cu o pregătire superi
oară, au reușit să se revanșeze net In 
țața Juniorilor polonezi și cehoslovaci de 
care fuseseră tatrecuțl tatr-un trecut nu 
prea Îndepărtat, s-au Impus de o manieri 
spectaculoasă ta fața echipei olandeze, eu 
• frumoasă carte de vizită ta polo-ul eu
ropean, șl s-au ridicat la nivelul campio
nilor continentali cu care au terminal la 
egalitate (6—6) după o partidă pe care au 
domlnat-e evident. La sflrșltul meciului 
care a șl decis locul I (la golaveraj) tn 
favoare. sportivilor sovietici, antrenorul 
acestora, Iuri Somov, ne declara: „Pololșt* 
români ne-as surprinr categoric juctatf 
excelent ; realmente am avut o șansi ob- 
țtatad egalarea ta ultimele secunde !• Dar 
nu atît rezultatele, cit mai ales faptul cf 
Florin Dezmirean, Doru Ciobăniuc, Dan 
Cristian, Vlad Hagiu, Francisc Szabo, Florii 
Ardeleanu, Bogdan Crețu (unii mal au taci 
2—3 ard de juniorat) au Învățat să joace 
un polo modern înoată bine șl au cunoș
tințe tehnico-rtactlce avansate, ne bucură 
cel ma! mult Iată, deci, alți candidați pen
tru echip* olimpică din 1984 și un nou 
punct ciștlgat de polo-ul românesc

La sflrșltul festivității de premier* Florin 
Dezmirean, căpitanul reprezent3tivri*-ile ju
niori, a oferit cupa primită de echipa 
noastră antrenorilor Corcec și Arsene, mul- 
țumindu-le călduros, in numele coechiple 
rilor săi, pentru modul cum aceștia 1 
pregătesc, pentru dragostea și atenția ci 
care tehnicienii noștri II ajută să devin 
poloiștl de valoare. Apoi, Florin s-a £n 
dreptat către primul său antrenor, proL Pa 
vel Marinescu, șl l-a oferit, tn semn de re 
cunoștință, premiul său personal. Un ges 
aplaudat de toată lumea, care ne convingi 
că ta acest colectiv cresc nu numai polo 
iști talentațl, ci șl oameni adevărațl.

ECHIPELE DIN BUCUREȘTI Șl
DOMINĂ CAMPIONATUL

întrecerile campionatului Divi
ziei A la popice se apropie de 
«firșlt S-au Încheiat jocurile ta 
cele patru serii, se cunosc dlvl- 
donareie — câte erei din fle
care serie — eare Ișl vor disputa 
turneul final pentru desemnarea 
celor două echipe campioane pe 
1978/1979 șl formațiile — cite două 
din flecare serie — care au re
trogradat. Bine s-au comportat 
ta acest campionat formațiile 
bucureștene Rapid, Laromet (Q, 
Votata șl Gloria (m), aflate prin
tre cele mal bune sexteturi ale 
competiției. La fel, divizionarele 
din Tg. Mureș, Voința, Electro
mureș (t) $ Electromureș (m) au 
avut o evoluție remarcabilă, cele 
trei formații mureșene fiind 
principalele animatoare ale seri
ilor respective ale campionatului. 
Merită să fie evidențiate șl echi
pele masculine Constructorul Ga
lați șl Aurul Bala Mare, care, 
deși cu efective reînnoite, au 
reușit să facă față dificultăților 
competiției.

Ișl vor disputa tntUetatea ta

FESTIVALUL SPORTULUI DE LA ZALAU
(Urmare din pag. I)

Adrian VASILIU

DIVIZIEI
Tg. MUREȘ

A LA POPICE
final de la Mangalia 
■ ' echipele : Rapid 

Laromet București,

D
(Urmare

mi-am 
și am 
de u- 
zi și

i plins, 
de ciudă 
antrenez 
ascuns, 
o vreme, cînd 
printre băieți, 
nou să mă a- 

gîscă, i-am pus 
dintre ei „tuș"

aveți terenuri corespunzătoare? 
Vă ajuităm să le amenajați...**

Și astfel, in țana Sălajului, 
„Daciada" a prilejuit ceea ce 
nu se mai văzuse pînă acum 
pe aceste meleaguri. Duminică 
de duminică, elevii școlilor 
pleacă in asipeție : cu bicicle
tele. pe jos. cu căruțele, prin
tre lanurile de secară, pe sub 
streșini de păduri, în vecini 
La întreceri sportive. Școala din 
Fildu de Mijloc, de pildă, ou 
are decît 80 de elevi dar a- 
ceștia au primit, au cazat și 
.Au omenit" 480 de oaspeți! Aii 
fast niște întreceri pe care lo
cuitorii nu le vor uita multă 
vreme.

La Rus. Poiana Blenchi. Ro
bota nu existau baze sportive, 
dar s-au amenajat cu acest 
prilej .5»

NOU LA

35 000 de participant la hand
bail, volei, fotbal, ștafete, oom- 
pdeocul aplicativ pentru apărarea 
patriei — aceasta a fast 
die masă a. „Cupei VăSlor".
tigătarii pe camiune 6-au totîl- 
rât la zoaie (pe văi), apoi in 
finală au ajuns dte 8 echipe de 
băieți și fete la fiecare disci
plină. Aceștia și-au demonstrat. 
La Zalău, măiestria efiștigată pe 
terenurile de sport Desigur că 
cej cane au învins — formațiile 
din Almaș la vblfâi fete și șizn- 
leuH Silvaotied la volei băieți. 
Zalău la handbal băălefțd șl GU- 
găiu pe Someș La handbal fete. 
Progresul Bălan la fotbal și 
ediții clasați pe primele locuri 
— au trăit cu emoție bucuria 
succesului. Dar spectacolul 
prezentat duminică de ced peste 
5 (XX) de sportivi ai ZalăuHui, 
care au consemnat prin acesta 
și închiderea anului sportiv 
școlar, a fost oferilt tutamor oas
peților sosiți die pe cele 8 văi 
ale Sălajului. Din bogatul pro-

gram ne cuvin a ffi consemnate, 
fie șl în citeva rfoduri : an- 
■emhbirffle șoimălar istriei de 
la grâditnițeie nr. 10. 2, S Cdain- 
■ul umbreluțelor, parada ciu- 
percuițelor, jacurile cu fiori); 
evoluțiile pe tema „Omagiu 
muncii* ale eterilor șootil ge
nerale nr. 1, ansamblurile de 
gimnastică ale liceelor indus
triale nr. 2 șl 4, ale Hceulul 
de matematică șl fizică și lice
ului „Simion BâfinUțâu", de
monstrațiile formațiilor de pre
gătire a tinenetedufi pentau apă
rarea patriei.

Organete locale au depișs e- 
foriuri și au reușit să asigure 
condiții pentru ca Festivalul 
BportbuM sălăjan eâ constituie 
ta.tr-adevăr o reuțsită. Iar ca
drele de sperialifcate din unită
țile do tavățămlnt ele Zaiău- 
Jud au dove® că entuziasmul 
și hărnicia 
«Wfle.

Admirabil 
magiu adus

pot îmbogăți tra-

acest căUdures
JJatâadeâ" J

02$
S-au introdus numeroase ciștiguri suplimentare, acordate 

din fond special, la seriile de Loz in plic aflate în vinzare 1 
ORICINE JOACA POATE OBȚINE :

• Autoturisme „Dacia 1300“ și „Trabant 601“
• Mari ciștiguri în bani de diferite valori 

MAI MULTE LOZURI — MAI MULTE ȘANSE 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI !

BASCHET PENTRU ELEVE Șl ELEVI
CLUBUL ȘCOLAB DE BASCHET BUCUREȘTI (str. Stejarului 

nr. 42, sectorul 4) organizează noi selecții pentru secția de 
BASCHET, dintre elevii șl elevele născuțl ta anii 1964—1965 
(clasa VIU) șl 1962—1963 (clasa X). Cel admiși ta grupele de 
baschet vor fi școlarizați În cadrul Liceului de matematlcă-fizlcă 
nr. 3, clasele cu profil de mecanică (clasa IX) și după exame
nul de treaptă (clasa XI).

Testarea candidaților va avea loc ta perioada 20—26 iunie 
1975 pentru clasa IX-a șl In perioada 2—7 iulie 1979 pentru clasa 
Xl-a. Candidate, vor trebui să depună In prealabil actele nece
sare înscriem ; fișă tip de Înscriere, adeverință medicală pen
tru elevi tip 18.1.002. analizele hepatice șl cardiovasculare, elec
trocardiograma șl copie a certificatului de naștere.

Testarea va avea loc ta incinta Școlii generale nr. 69, sectorul 
4, str. Stejarului nr. 42, tnceptad de la ora 8,30.

De asemenea', se organizează selecții pentru completarea locu
rilor În grupele de vfcstă 1965—1966—1967—1968—1969.

ELEVH DIN PROVINCIE VOR PRIMI • CONTRA COST, MASA 
și CAZARE

Relații se pot primi la secretariat, telefon 17 54 7J, între orele 
8,30—15,30

turneul 
(14—16 iunie) 
București, i_______  ______ r_.
Voința Galați, Voința Tg. Mureș, 
Hidromecanica Brașov, Electro
mureș Tg. Mure; — la femei. 
Constructorul Galați, Voința Bucu
rești, Gloria București, Electro
mureș Tg. Mureș, Aurul Baia 
Mare șl Progresul Oradea — la 
bărbați.

Campionatul a avut citeva sur
prize de proporții : retrogradarea 
echipei Olimpia București, echi
pă care a dat reprezentativei 
naționale, campioană mondială, 
doi jucători și lotului de juniori 
(ta 1979) alți doi popicari. Ma
rea favorită a seriei Sud la fe
mei, Voința București — cu 5—6 
jucători ta echipele reprezenta
tive — n-a reușit să se califice 
pentru turneul final !

Au retrogradat formațiile aflate 
pe locurile 9—10 ta fiecare serie.

Iată clasamentele seriilor :
FEMININ

Seria Sud

MASCULIN

L Rapid Buc. 18 14 0 4 22139 28
1. Laromet Buc. 18 12 0 6 21875 24

Voința Galați 18 12 0 6 21774 24
€ Voința Buc. 18 10 0 8 22293 20
5. Gloria Buc. 18 9 0 9 21264 18
S. Metrom Bv. 18 8 0 10 21754 16
7. Petr. B&icoi 18 8 0 10 21603 16
8. Voința PL 18 7 0 11 21723 14
t. Cet. Giurgiu 18 7 0 11 20676 14

10. Dacia PI. 18 3 0 15 20525 8
Seria Nord
L Voința Tg. M. 18 13 0 5 22308 26
2. Hidro. Bv. 18 13 0 5 22251 26
3. Electr. Tg. M. 18 12 0 6 22164 24
4. Voința Or. 18 11 0 7 21993 22
8. C.S.M. Reș. 18 9 8 9 21548 18
8. Record Gj.-N. 18 8 0 10 21319 16
T. Voința Cj.-N. 18 7 0 11 21814 14
8. Voința Tim. 18 7 0 11 21549 14
8. U.T. Arad 18 7 0 11 21031 14

10. Voința Cv. 18 3 0 15 21090 X

Seria Sud
1. Constr. Gl. 18 12 0 6 47160 24
2. Voința Buc. 18 10 0 8 47022 29
3. Gloria Buc. 18 10 0 8 46814 20
4. RuL Brașov 18 9 0 9 46801 18
5. Petr. Bâic.-C. 18 909 45500 18
6. Petr. T. Pi. 18 909 45456 18
T. Carpați Sta. 18 9 0 9 45444 18
I. Rafinorul PI. 18 9 0 9 45217 18
9. Olimpia Buc. 18 8 0 10 46964 19

10. Met Roman ie 5 0 13 44444 16

Seria Nord
L Electr. Tg. M 18 13 0 5 46638 26
2. Auru) B. M. 18 11 0 7 46440 2J
3. Progr. Or. 18 10 0 8 45913 29
4. Voința CJ.-N. 18 10 0 8 45464 20
5. Met Huned. 18 9 0 9 45414 18
6. Jiul Petrila 18 8 0 10 45708 18
7. C.F.R. Tim. 18 8 0 10 44988 lfl
8. Voința Tg. M 18 7 0 11 46134 14
9. Unio S. M. 18 7 0 11 45194 14

10. Tehnout Od. 18 7 0 11 44962 14

analiza dupâ „ 
noștea că cea r 
tace la clubul s 
tatea" - odicâ 
frokopecz l-a < 
satisfacții).

In aserpenea 
PREGĂTIRE CU 
MALA Șl O MC 
COMUN PUTEA 
DEPLINIREA OB 
DE SPECIALIȘTII 
probate de cond 
au au fost făcut

Echipa mascul 
an meci fi o r 
jrupă raloricâ, 
practicînd un jc 
dat, Iar Juniori 
necopți pentru 
trierea valorilor 
«ațele Intîmplât 
cepții.

Echipa teminii 
grupa, ocupînd 
câ - de astâ 
Alexandru nu I- 
reușit sâ-și suplii 
La Arad, cu h 
cele doua tine 
pele Suediei ș 
mondiale, cu I 
mai bine cotat 
s-a maT reușit 
putut fi fnvinsG 
echipâ din Hoi 
ou costat 3-4 
lipsit pentru ca 
puțin angajame

Nici la dubi 
confirmat prono 
comentatori se 
de la acest c 
cheiat participa 
lotului nostru 
diale.

Speram câ e 
eâ nu numai pi 
dus la rezultat 
probele Indivic 
nici un fel de 
mul rînd, lipse 
onor Jucători c 
petitivi pe pla 
mâr care sâ ; 
iot de 4 senic 
«Imumul necest 
mâ. El n-au < 
mai maro part 
retribuiți cu n 
(iile asociațiilo 
necorespunzâto 
nu pregătesc I 
(emoționale, F 
SLABA EXIGE! 
VEȘTE TRAGE) 
DERE PENTRU

S-a discutat 
despre necesit 
linii metodice 
lecție și prege 
mata de birt 
colegiu/ sâu 
antrenoareo f<

LOTO - PRONOSPORT INF
MAR) CIȘTIGURI ÎN AUTOTU

RISME ȘI BANI LA LOTO. Nu
mărul mare și valoarea ridicau 
a cîștlgurilor confirmă eu regu
laritate atractivitatea și multi
plele avantaje ale 
obișnuite Loto. Astfel, 
bogat al lunii precedente cu
prinde, printre altele, OPT au
toturisme „Dacia 1300-, PATRU 
CIȘTIGURI ÎN NUMERAR a CÎte 
54.000 lei etc. De asemenea, tra
gerile din această lună au de
butat promițător la 1 iunie, 
respectiv cu UN AUTOTURISM 
„Dacia 1 300- obținut de Gheor-

tragerilor 
bilanțul

ghe Codrean 
tegorla I, ; 
25%, 5,5 clșt 
lei fiecare li 
Așadar, sufl 
a vă tacerr 
tragerea ob 
Iunie MAR) 
AȘTEAPTA. 
dlțla de a 
BILETE — 
DE SUCCES

Tragerea : 
se televizea 
de la ora 1'
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DE TENIS DE MASA I
I
I
Icfo

•* 
deci

scris despre lipsa de combativk 
în campionate, propunîndu-se o

Categoria 1: (13 rezultate) 
55,25 variante a 3.513 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) 
2.950,25 variante a 154 lei.

Jucat foarte bine 
Bacâu, unde ar fi 
tnt eiștiga. dar 
pierdut In minutul

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 IUNIE 

1979

Uf MIINr AL RUGBIULUI INSPIRA ÎNCREDERI
u juvenil și-a reunit, pen- 
ă. la Constanța, reprezen- 

e ai campionatului republl- 
r șl școlarilor. Acest turneu 
at o absență remarcată, echipa 
ariana Lucescu (C.S.Ș 2 — 

urești) fiind eliminată din 
faza anterioară.
te dintre cele 15 partide ju- 
teresante, unele de-a dreptul 

finalelor oferind ud veri 
sportiv. Reușita constituie, 

ui unor oameni pasionați și 
i cu un asemenea fraged 
Constantin Vasile duce pen- 

consecutiv ! — echipa 
va București la un succes 
cui ca la Grupul școlar 
ă podul Grant, rugbyul «ă 
idă, la ridicarea căreia o 

oră și-a adus președintele de 
lui lug. Gheorghe Tănase, 

' al Centralei Mecanic» de 
Juniorii formați tn acest 

propice se exprim/ 
etalează aptitudini deose- 

unel bune pregătiri pe 
(șl nu In ultimul rtnd pe 
tn inimosul făuritor de 

est» Traian Doiciu situare» 
,ș 2 Constanța, pe treapta 

untului înseamnă o adevă- 
El a prezentat o grămadă 

tentice valori. Dar litoralul 
chipă, tn adevăratul înțeles 

e să știe juca chibzuit 
meciul hotărîtor, oboseala 

anterioare (dar nu 
—- după o repriză 

tot mal 
De la 
venit 

nu se știa mare 
a adus cu el o 
un joc lucid,' te- 

— marea surpriză 
pricepere a de-

partide s 
făcut ra

tănțenil să „cadă" 
trecerea timpului.
a venit... ploaia. A 
pre care
Chihaia 
bilă, cu 
ofensiv

Multă „___ ___________
rghe Mitrea. Fără a dis- 

madă cu gabarit, CUS.Ș. 
a fost o echipă omogenă, 

noștințe tactice. Pavel Vi- 
rmație, Liceul metalurgic 

e superioară prestațiilor 
ștefan Schvercsak — al 

Locomotiva Oradea au for-

mat colectivii» cel mal tlnăr, cu o medie de 
17 ani și 8 luni Dumitru Pintilie — antrenorul 
care și-a tnvățat discipoli) din Pașcani să 
Joace in orice situație și la orice scor, e» 
meritînd să fie mal substantial susținut pe 
plan local, Emil Crișan — chiar dacă C.S.Ș. U- 
nlrea Iași a fost eliminată din competiție, fapt 
din care sperăm să învețe și.„ profesorul, e) 
rătaiînînd un capabil antrenor — toate aceste? 
sint alte nume de tehnicieni al căror aport 
la binele rugbyultd românesc este incontes
tabil.

In municipiul de la Maro» Neagră am 
reîntîkiit Juniori cu... renume, unii prezențl 
(recent) la competiția continentală de la 
Lisabona Bezușcu, Ltmgu (desemnat cel 
mai bun jucător de treisferturl deși noi 
credem că primul este cel puțin de aceeași 
valoare), Florea, Necula, Mareu, Manea 
(înaintașul „numărul 1“), Gh. Ion, Vasluianu, 
T. Mlloale. Dar am înregistrat șl plăcute 
revelații Șugar, Mărginean, Rațiu Corpo- 
dean, Pintea, Colibă, Muntean o. Cantonierii 
Badea, Bîrlădeanu, NSstaseț Cojocaru, Că
lina. Selecționerii au avut ce reține, chiar 
și dia centre mal puțin prezente pînă a- 
cum, ca Oradea sau Pașcani 1

Sint de aminti.- și chestiuni mas puțto a- 
greabHe. Nu mai insistăm asupra veleități
lor de... pugiliști ale unor junior-, de la Uni
rea iași dai tragem odată In plus, cuveni
tul semnal de alarmă. Tot aici ne manifes
tăm indignarea fațf de Incalificabilele ati
tudini aie unor falși amatori de spon care 
au crezu» de cuvfință să reducă la tăcere 
prin argumentul forței (lovituri ptnă și c. 
parul i), o superbă galerie de elevi diri 
ginți sau părinți veniți ore întregi cu tre
nul de la București să-și încurajeze, prin 
cîntec necontenit, favorlțil De ce au lipsit 
de la stadion organele de ordine 7 Ce pă
rere aveți tovarăși orgaztiza-.-eri 7

In fine, am putut urmări o competiție 
rugbystică efectiv ajutată de arbitri. Cel 
6 cavaleri al fluierului (C. udrea. D. Gri- 
gorescu, P. Ionescu, A. Gâgeatu, Șt. Bădu
lescu șl Gh. Huștiu, aceștia doi din urmă 
nemaifiind doar „speranțe ale fluierului*, 
ed au etalat caliiă‘4 remarcabile și multă... 
maturitate), cărora li s-a adăugat pentru 
finală P. Soare (în plină ascensiune), au 
constituit o autentică ECHIPA. De-am avea 
mereu parte de asemenea arbitraje corecte !

Geo RAEȚCHI

o-a 
late . __ ________
atenție «pecialâ muncii educative eu 
«port ivii. Și în această direcție s-a 
(acut puțin. Să ne mai mirăm că,
deși au văzut antrenîndu-se pe «por- 
tivele și «portivii aflațl în primele 
dnduri ale Ierarhiei mondiale, el 
căror rpeciafiști îi „mitraliază" cu 
300—400 de mingi, îi pun Imediat să le 
adune și iar o k>u de la cap, ANTRE
NORII NOȘTRI CONTINUA SA FACÂ 
UN POSPAI DE PREGĂTIRE, CU 2-3 
MINGI, UN CEAS-DOUA PE ZI ?

O parte serioasă de vină are fi 
colegiul de antrenori, ale cărui șe
dințe de lucru — dealtfel rare — du
rează ceasuri întregi, dar se pierd 
cel mai adesea in discuții intermina* 
bile și sterile, gravitînd in Jurul ace
lorași orgolii și Interese mărunte de 
club, in Ioc să fie dezbătute într-un 
spirit colegial, de înaltă răspundere, 
critic și autocritic, problemele majore 
ale muncii lor, ale tenisului de masă, 
experiența personală fi a celor pe 
care-i intîlnesc la marile concursuri, 
metodele șî mijloacele modeme, între 
care propriile practici bune, astfel In
cit să se reducă decalajul valoric, 
mărit în ultimul timp, față de nhreluk 
mondial.

Nici biroul federației nu se poate 
considera ic adăpost de critică, ase 
cum s-a lăsat să se înțeleagă ta 
•edința^, de analiză a rezultatelor de 
la „mondiale", cînd unii dintre mem
brii săi care criticau cu vehemență 
lipsurile existente doreau să facă Im- 
Cresia că abia atunci aflau de ele I

> anii premergători .mondialelor" bi
roul federației nu și-a ținut cu re
gularitate ședințele de lucru, unele 
probleme importante au fost expe
diate în grabă, iar altele nu au fost 
discutate deloc. Deciziile de greutate 
au fost lăsate pe seama celor doi 
activiști ai federației șl, îndeosebi, 
pe antrenoarea federala, ale cărei 
merite șl competență sînt vrednice de 
considerație, dar al cărei stil de mun
că are lacune, îndeosebi în ce pri
vește îndrumarea și controlul sistema
tic în secții. La doi pași de fede
rație, nu mal departe, secția clubului 
Progresul, cîndva fruntașă, abia îșl 
mai duce zilele ; secția de fa Politeh
nica retrogradează cu echipa mascu
lină șl desființează o secție din țară, 
luîndu-l jucătoarele (eleve), ca sâ ne 
se desființeze ea însăși ; două clu
buri sportive școlare nu dau nimic. 
Iar centrul federației este centru nu
mai cu numele.

Nu putem trece cu vederea nid 
faptul că antrenorului Emil Prokopecz 
prezent la pregătire și la „mondiale", 
I s-a Interzis sâ se ...amestece, deși 
el știo mai bine ca oricine sâ-și con
ducă cele două jucătoare I

Este vremea ca biroul federației să 
acționeze ca un adevărat organ co
lectiv de conducere, sâ ia în mîinilc 
sale frinele sportului ce i s-a încre
dințat» sâ imprime un stil de muncâ 
serios, responsabil, în toate verigile 
tenisului de masă și cu precădere U

secțiile cluburile, ți asoc<ațââfor. aâ 
tragă la răspundere pe oricine 
na justifică eforturi’e de tot 
Wul care se foc cu acest sport, sâ 
organizeze o intensă muncâ de selec
ție ia cadrul competițiilor de masă.

Exista talente, există antrenori 
secții, condiții exjterîale. Exista 
ceea ce este necesar pentru ca 
sul de masă sâ revină pe linia 
plutire.

• Suporterii arădeni, 
ta centrul orașului, 
după jocul cu Gloria: 
„Așa-i cînd e să »e a- 
leagă praful. Băieții au ------ -------

pu- 
au 
i- 

Cu Gloria, tot ta mta. 
85, am ratat 3 goluri. 
Dacă am fi ținut C 
la Bacău, am fi efsti- 
gat la scor cu Buzăul^ 
O voce: „Să fim drepți. 
Nu pot să-ți iasă me
reu toate pasiențele. 
Im jucat slab, neper- 
mis de slab, și am 
pierdutu. • Ghizdeanu, 
ta avionul spre Bucu
rești, a doua zi : ^A- 
cum clțiva ani, ta ba
rajul cu Morenii, la 
Ploieștț, eram șeful ga
leriei. Dintre cei de azi 
erau ta echipă doar 
Stan și Negoescu. A- 
eum, Stan, golgeterul, 
l-a luat ta brațe pe 
„șeful galeriei-, eare a 
dat golul. Cel mai mare 
gol — ride Ghizdeanu 
— din istoria Buzău
lui*. • Buzoienii, în 
cor : „Ne era teamă eă

NOUL SISTEM
COMPETIȚIONAL 
AL JUNIORILOR

timp 
tare, 
fost 

craio-

președintele lui 1 
Olimpia, ne spun 
Universitatea C 
s-a antrenat si 
după-amlază (pe 
dlonul Olimpia), 
de o oră, foarte 
Mal bine ar fi 
dacă fotbaliștii
veni se antrenau șl a- 
pol (duminică) șL_ ju
cau. • La sflrșitul me
ciului Olimpia — Uni
versitatea Craiova, vă- 
zlndu-ne că ne consul
tăm cu observatorul 
federal, Gh. Staicu ne 
Întreba ce dubii avem? 
Oare antrenorul Olim
piei. și ..secund- al e- 
ehipei naționale, n-S 
văzut repunerea nere
gulamentară a balonu
lui In joc la faza care 
a precedat acordarea 
loviturii de la 11 m ? 
• Ctnd Saboți a faul
tat. Donose l-a cerut 
arbitrului sâ-1 eHmtne 
pe Jucătorul Olimpiei

Astăzi, sferturile de finală ale „Cupei României"»»

IJLTIMIIE VESEI DIN
• „POLI- TIMIȘOABA. a ple

cat la Craiova, cu autocarul, di
rect de la Rm. Vilcea, unde, 
cum se știe, a susținut, dumi
nică. meciul de campionat ; ară 
Barna (3 cartonașe), dar cu lașa, 
deși atacantul timișorean s-a ac
cidentat • STEAUA anunță o 
singură indisponibilitate : aceea 
a fundașului central Florin Ma
rin, accidentat, la Pitești, la un 
duel pentru balon eu Doru Nl- 
colae. Medicul echipei, dr. Mu
gur Ghimpețeanu, face Insă tot 
posibilul pentru a-1 recupera.

Arbitri : Fi. Cenea (Caracal) — 
V. Clocii teu și E. Păunescu (am
bii din Craiova).
• GLORIA BUZĂU pleacă la 

Brăila astăzi eu autocarul Sînt 
tn continuare indisponibili Opri- 
șu șl Petrache. Nu este sigură 
nld utilizarea Iul Ghi7dp2r.11, ca- 
re se resimte de pe urma unei 
accidentări suferite la Arad • 
SPORTUL STUDENȚESC se află 
de Ieri de la prtnz tn orașul de 
pe malurile DunăriL Bucureste- 
nH au deplasat Întregul lot. ne- 
avînd nici un fel de absent* din 
formația de b ază.

Arbitri : T. Balanovid Găsit — 
C. Mur.teanu (Galați) și T. Cr-j- 
ceanu (Tecuci).
• F.C-M. GALAȚI așteaptă en 

mare interes retntUnlrea oficială 
eu una .din formațiile de frunte 
aie Diviziei A. PregâtirBe echipei 
au avut un caracter special, li
dera seriei I fiind botărită să a- 
nmce tn luptă toate forțele pen
tru calificare, mai ales că. eu 
două etape înainte de finalul sta-

INTRE VESTIAR
$1 GAZON

F OTB AL PENTRU ELEVI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTROAP ABATAJ (str. Ram- 

barulul nr. 1, sector 3) organizează noi selecții pentru secția 
de fotbal dintre elevii Discuți In anii 1364—IMS. Cei admiși 
în grupele de fotbal vor fi școlarizați tn cadrul Ueeulul cu 
același nume, clasa cu profil electrotehnic.
Testarea candidaților — care vor trebui să depună tn prea

labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeverință 
medicală pentru elev-studeni tip 18.1.001, analize hepatice șl 
cardiovasculare, electrocardiograma și copie a certificatului de 
naștere) -. . . ‘ ' — — - - —
sportivă

Elevii
Relații

27.33.35.

— va avea loc î> perioada 20—2C iunie 1979 pe baza 
a clubului.

din provincie vor primi gratuit cazare șl masă.
se pot primi la secretariatul liceului, la telefonul

CELE OPI „TABERE»
giunii, ea este practic promovată 
in Divizia A. Din formația stan
dard va lipsi doar fundașul cen
tral Marin Olteanu, care are trei 
cartonașe galbene. în orașul Bu
zău sînt așteptate șl cîteva auto
care cu suporteri gălățeni • DI
NAMO, care urmărește „eventul" 
campionat-cupă, s-a pregătit ta 
liniște și cu mare atenție pentru 
acest joc ta care ambițiile gălă- 
țene nu pot fi deloc neglijate. Nu 
există Indisponibilități ta lot.

Arbitri : C. Teo dores cu — G. 
Ene (ambii din Buzău) si P. Sil
vestru (Focșani).
• STEAGUL ROȘU s-a înapo

iat duminică de la Brăila, unde 
a pierdut cu 0—4 (..Echipa a ju
cat slab, dar și arbitrajul, care 
a lăsat de dorit, a dezavanta
jat-o" — ne spunea I. Borbely, 
președintele clubului). La antre
namentele de luni și marți au 
luat parte toți jucătorii, inclusiv 
Șișcă și Bucur, care au fost ac
cidentați. Sînt șanse ca ei să fie 
recuperați și. astfel, stegarii să 
alinieze cea mal bună echipă, cu 
Clipa. Pescarii. Naghi, Papuc, 
Paraschivescu. Sulea • UNIVER
SITATEA CRAIOVA a înnoptat 
duminică la Cluj-Napoca, după 
care și-a continuat călătoria, 
autocarul, pînă la Ploiești.

cu
_ ____ __ Tn

puținele minute cît s-a aflat ta 
__Z _ a- 

cumulat al treilea cartonaș gal
ben. Este posibilă reintrarea lui 
Geo I rău (care duminică a avut 
febră) șl a_ lui Ștefănescu.

‘ Anderco (Satu Ma-
Moraru (Ploiești) și

teren la Satu Mare. Bălăci a

Arbitri : O.
re) — M. I 
L Vasilolu (Clmpina).

• ȘTIRI •

DlMBO- 
se vor 
Jocurile

(ora 1SM)
Tirgovlște 
a competiției dota-
Județulul Dîmbovi-

lnterjudețene a competițiilor 
Școlare rezervate Jucătorilor de 
13—14 ani. Iată componența ce
lor t grupe zonale: L Suceava — 
Bistrița. Neamț. Iași. Botoșani și 
Suceava; 2- Focșani — Galați, Vas
lui. Bacău. Harghita și Vrancea j 
3. Călărași — Buzău. Brăila, Con
stanța, Tulcea și ialomița ; 4.'
Ploiești — Dîmbovița, București, Il
fov, Teleorman și Prahova; 5. Tg.' 
Jiu-VIlcea. Argeș. Dolj. Olt si 
Gorj; I. Arad — Timiș, Hunedoa-' 
ra. Mehedinți. Caraș-Severln șf 
Arad: 7. Cluj-Napoca — sălaj, Bl-' 
hor. Maramureș. Satu Mare șl 
Cluj; I. Sibiu — Alba, Mureș, Bra
șov, Covasna șl Sibiu. La aceas
tă fază a competiției participă 
clștlgătoarele etapei județene. Sa 
va juca sistem turneu.

tost mu» solicitați de 
JoctM de pe stadionul din 
Trtvale. .Jocul la of
said" al gazdelor a ne
cesitat dese intervenții 
ale arbitrului de linie 
din Bîrlad. La 
dintre aceste 
ei a apreciat 
momentul pasel 
cînd fanionul Dar nu 
aceste inexactități ale 
arbitrilor au fost e- 
sentiale. ci faptul că 
fotbaliștii bucureștenl. 
ta loc aă contracareze 
tactica ptteștenllor prin 
acțiuni de dribling, au 
preferat pasele lungi 
convenabile modului 
de a acționa, în fina
lul partidei al defen
sive! plteștene • O 
subliniere pentru ges
tul sportiv al conduce
rii clubului Steaua care 
a felicitat, după par- 
tldâ. conducerea tui 
F. C. Arț-s. • O ta- 
treeere corectă. cea de 
la Pitești. Au acut 
excepție cîteva momen
te din a doua repriză 
dud i-an înregistrat 
unele intrări mai dure 
(D. Nicolae, Stoica,

două 
situații, 

greșit 
ridi-

Toma). Apoi meciul a 
revenit pe făgașul spor
tivității Aspect demn 
de relevat, dacă ne 
gîndlm la miza jocului.
• După meciul de 

la Hunedoara, Luces- 
cu explica astfel de
butul mal slăbuț in 
joc al echipei sale t 
„Miza foarte mare și-a 
pus mal mult decît 
orlctnd amprenta asu
pra evoluției băieților 
noștri Ei an început 
jocul eu un trac exce
siv, mai ales apărăto
rii, care au dovedit ne
siguranță. Deși to ce
le din urmă am abți
nut victoria, echipa nu 
a Jucat la nivelul cel 
mai bun al posibilită
ților de care dispune... 
Orădenii au luptat 
strașnic pentru victo
rie, punlndu-ne tn di
ficultate. El au jucat 
ofensiv cum puține e- 
chlpe din campionatul 
nostru o fac In depla
sare. Păcat că a ase
menea echipă va retro- 1 
grada probabil din 
prima divizie-.

B 1

S
I

ABSENTE NEMOTIVATE LA UN MECI AL AMINTIRILOR I

Intrucît valoarea unitară a 
cîștigului de categoria a 3-a 
a fost sub plafonul minim, 
fondul acestei categorii, con
form regulamentului, s-a re
partizai celorlalte două.

★
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE FOTBAL „PAJURA 178“ se

lecționează elevi din București și din toate județele, pentru cla
sele de gimnaziu și liceu. Elevii de liceu sint școlarizați la Li
ceul industrial „Dumitru Petrescu" în meseriile : mecanic — 
pentru clasa a IX-a și electro  mecanic auto — pentru clasa a 
XI-a.

înscrierile pentru clasele V—VID și clasa a IX-a se fac între 
16—19 iunie a.c.

Probele de aptitudini au loc în perioada 20—21 iunie.
Pentru clase a XI-a, înscrierile se fac in zilele de 1—2 iulie, 

iar probele de aptitudini au loc în perioada 3—4 iulie, 
miși vor susține concursul pentru treapta a n-a de liceu 
de 9 iulie.

Actele necesare Ia Înscriere •»
• pentru clasele V—VIII, adeverință medicală eliberată 

pensaruf teritorial, care să cuprindă rezultatele probelor hepa
tice și cardio-vasculare ;
• pentru clasele a IX-a șl a Xl-a s
— fișa tip de Înscriere ;
— adeverință medicală pentru elevi-studenți, tip 18.1.002 ;
— aviz epidemiologie — dovadă vaccinare — revaccinare M.S. 

50 ;
— analizele hepatice șl cardio-vasculare
Elevilor admiși li se asigură, contra cost, cazarea și masa. 
Pe timpul școlarizării, elevii pot beneficia de bursă.
Relații suplimentare — la secretariat, str. Dridului nr. 2, sec

torul 8, telefon î 67.03.35.

Cei ad- 
tn ziua

de dis-
$

l

Foști jucători do două echipe cu o veche șl bogata tradiție 
in fotbalul românesc, Petrolul șl Rapid, ,1-au dat intîlnire, săp- 
tămlna trecută, pe stadionul din Ploiești. A fost un veritabil 

. med al amintirilor. Pentru că, pe teren, erau prezențl aproape 
toți oomponențll lotului petrolist care au urcat, în vara lui 1366, 
pe cea mal înaltă treaptă a podiumului in campionatul național 
șl oare, tn toamna aceluiași an, învingeau campioana Angliei, 
Liverpool tn rindurile căreia evoluau, atunci celebrii Lawrence, 
Callaghan, Huni St John șl Thompson. Erau, de asemenea, pre
zențl mulțl dintre fotbaliștii formației gluleștene care în ediția 
de campionat 1366—67 dștigau, pe același stadion din Ploiești 
tricourile de campioni ai țării De o parte : M. Ionescu, Pa- 
honțu, Pal, Fronea, Cepolscbi, Marin Marcel, Tudorie, Mocanu, 
Juhăsz, Dincuță, Bădulescu—Bardatz, C Moldoveana, Dridea I, 
Dridea II, G. Marin ; de cealaltă : Bămureanu, Radu, Pop, Văr- 
zan, Soeec, Gherghina, Petrescu, M. Mihai, C. Dinu, St.
Dinu, Udrea, Daniel Ene, Dai cules cu, Codreanu. Mai enau pre
zențl antrenorii Hie Oană, FI. Fătu șl St. Asbiceanu, dr. Vasile 
Cristea, dr. Em. Vlalculescu. Șl foarte mulțl spectatori care, fu
rați de frumusețea amintirilor, au retrăit dteva clipe de desfă
tare oferite cu generozitate de cel care, pînă mal ieri, au apărat 
cu devotament culorile Rapidului șl Petrolului.

Au fost însă, ca întotdeauna în asemenea împrejurări, șl unele 
absențe. Dintre acestea, cea mal puțin motivată, ni s-a părut 
aceea a jucătorilor formațiilor Petrolul și Rapid de azi 
sîntern siguri ar fi avut multe de învățat cu acest prilej. Șl 
tn primul rlnd, ar fi putut desprinde, din exemplul mai virstni- 
cHor lor colegi ce înseamnă dragostea de club, și unitatea su
fletească dintre jucători care au stat la temelia frumoaselor 
performanțe din trecut, care au făcut ca șl Rapidul șl Petrolul 
de ieri să fie considerate adevărate echipe-famllil Ar fi înțeles, 
desigur, jucătorii actuali ai celor două cluburi ce le-a lipsii ae 
fapt, pentru ca șl formația din GluleșU și cea din Ploiești s« se 
fi găsii acum, pe locul pe care acestea ar trebui să se afle azi 
în fotbalul nostru.

Mihai IONESCU
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De vineri pină duminică, la București

DIN NOU MECI ECHILIBRAT ÎN CUPA DAVIS: 
ROMÂNIA - R. f. GERMANIA

® Miine, tragerea la 
simplu • Jocurile 

La orice meci de Cupa Da
vis. cit de cit echilibrat, mo
mentul premergător cel mai 
așteptat este cel al tragerii la 
sorti. înaintea partidei Româ
nia — R. F. Germania, ope
rația aceasta va fi efectuată 
joi la prînz. în salonul Hora, 
de la etajul 21 al hotelului 
Intercontinental din Capitală. 
Ceremonia cu suspense va fi 
condusă de arbitrul principal, 
neutru, al întîlnirii. desemnat 
în persoana italianului Carlo 
Martini. După cum se știe, pe 
foile de concurs figurează — 
potrivit înscrierilor preliminare 
— cîte 4 jucători de fiecare 
parte : Ilie Năstase, Dumitru 
Hărădău. Traian Mareu si Flo
rin Segărceanu (România). Pe
ter Elter, Jurgen Fassbender, 
Ulrich Marten si Max Wunschig 
(care l-a înlocuit in ultima 
clipă — fiind preferat pe baza 
rezultatelor din cantonamentul 
de la Frankfurt pe Main — 
pe Reinhart Probst). Căpitanii 
nejucători Gheorghe Viziru si 
Wilhelm Bungert vor desemna 
tn ultima clipă pe jucătorii de 
simplu.

sorți a partidelor de 
incep la ora 14

După cum se știe, meciurile 
vor avea loc pe arena centrală 
a Complexului sportiv Progre
sul în zilele de vineri 15. sîm- 
bătă 16 si duminică 17 iunie. 
Partidele de simplu (vineri si 
duminică) încep de la ora _ 14. 
iar partida de dublu de sim- 
bătă — de la ora 15. Acest 
al 70-lea meci de Cupa Davis 
al echipei României — acum 
în cadrul sferturilor de finală 
ale grupei B a zonei europene 
— va putea fi urmărit, in co
cheta arenă bucuresteană. de 
peste 6 000 de spectatori, celor 
din provincie rămînîndu-le sa
tisfacția transmisiunilor TV (in 
fiecare zi). Se anunță, de ase
menea. prezenta unui grup de 
turiști vest-germani. Biletele de 
intrare s-au si pus în vinzare 
la casele de la stadionul Pro
gresul, Stadionul Republicii și 
la sediul C.N.E.F.S. (str. Vasile 
Conta 16).

Pentru sarcina de a arbitra 
acest meci au fost desemnați 
cunoscuții arbitri români Mi
hai Algin. Mircea Constanți- 
nescu și Radu Alboteana.

IN TURNEELE 
INTERNATIONALE 

DE SAH5
• După opt runde, i 

internațional de la 1 
(Ungaria) conduce 
(Cuba), cu 6 puncte, 
Vaganian (U.R.S.S.) 
Mihai Șubă (România)

în turneul 
Kecskemet 

Noceiras 
urmat de 
- 5V2 p,
) — 5 p,

Csom (Ungaria) — 4’/s p (2), Fa-- 
rago (Ungaria) — 4l/2 p (1) etc. In 
runda a 8-a, marele maestru ro
mân Mihai Șubă a remizat cu 
Farago, rezultatul de egalitate 
fiind înregistrat șl în partidele 
Popov — Rigo și Orosz — Va- 
ganian.
• In runda a 10-a a turneului 

internațional de la Cioka (Iugo
slavia), maestrul român Nebioșa 
Ilijin l-a Învins pe Iliasev, iar 
partidele Velikov — Navarovski, 
Doda — Popov și Mesing — Za- 
kiei s-au terminat remiză. în 
clasament conduc Velikov (Bul
garia) și Mesing (Iugoslavia), cu 
cîte 7 puncte, urmați de Ilijin 
(România), Bjelajac (Iugoslavia) 
—cîte G’/i p.
• Turneul internațional femi

nin de la No vi sad a continuat 
cu runda a 10-a, In care Li* 
Bogdan a cîștigat la Prokopo
vich iar Dana Nuțu a pierdut 
partida cu Erenska. Alte rezul
tate : Aieksandrla — Veljicl 1—0; 
Veroczy — Ranc 1—0 ; Nikolin — 
Milovojevici 1—fi ; Porubskl — 
Jivkovici */,—%. Lideră a clasa
mentului se menține Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.) cu 8*/, puncte, 
urmată de Suzana Veroczy (Un
garia). liana Erenska (Polonia) — 
cîte 7*i p. Dana Nuțu (România) 
— 7 p. Lia Bogdan (România) — 
6 p. Olivera Prokopovich Dușița 
Ce j ici și Zorița Nikolin (toate 
trei Iugoslavia) — cite 5 p.

CALENDARUL BASCHETULUI INTERNAȚIONAL
DISCUTAT Șl APROBAT LA DAMASC

Partenerele de întrecere ale echipelor române la C.E. din 1979 și 1980

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. (hinezA: AMENAJARI CN ZONE MONTANE

Pretutindeni, în China popu
lară, sportul cucerește masele 
de oameni ai muncii, deschi- 
zînd orizonturi noi tineretului. 
Un exemplu concludent îl con
stituie activitatea deosebită 
desfășurată în domeniul spor
tului și modul eficient în care 
acesta este legat de necesi
tățile producției în comuna 
Caolin, situată în zona mun
toasă Tași. Populația locală 
participă intens la amenajarea 
unor terenuri de sport chiar 
în zone muntoase, socotite in
accesibile. La această operație 
care necesită escaladări pentru 
a arunca în aer colțurile stîn- 
coase, participă un personal 
specializat și bine antrenat. 
8 000 de bărbați aparținînd zo
nei Caolin, organizați în 6 bri
găzi, au efectuat cu suc
ces lucrările la mare înălțime 
și în grele condiții montane, 
asigurînd astfel cu forțe pro
prii amenajarea unor întinse 
terenuri, devenite propice eco-

nomiei agrare, dar și practi
cării sportului.

în regiunea respectivă, pre
judecățile opreau femeile să 
intre în apa rîurilor. Dar com
ponentele echipei din Gian-ciu 
au trecut peste învechita in
terdicție și au organizat bri
găzi feminine pentru colectarea 
de plante acvatice necesare în- 
grășârii solului. Acum. în zona 
Caolin, peste 20 000 cetățeni — 
printre care și numeroase ti
nere — practică înotul I 
Aici s-au mai construit cu mij
loace proprii peste 140 tere
nuri de baschet și 100 de volei. 
Jocurile cu mingea, crosurile, 
halterele, trasul cu fringhia și 
alte sporturi moderne sau cu 
tradiții seculare sînt extrem 
de populare. 139 de școli și 357 
echipe contribuie ca mișcarea 
sportivă din zona Caolin să 
se constituie Intr-un puternic 
detașament al sportului din 
Republica Populară Chineză.

Polonia: PROGRESELE HALTEROFILILOR

Desfășurată în Siria, la Da
masc. cea de a 24-a sesiune a 
Conferinței permanente a fede
rațiilor naționale de baschet din 
Europa si Bazinul Meditera
nean a luat o serie de măsuri 
privind desfășurarea celor mal 
importante competiții din acest 
sezon și din anii viitori. In le
gătură cu acestea, secretarul 
F. R. Baschet, GABRIEL PO
PESCU. delegat al federației 
tării noastre la lucrările Sesiu
nii. ne-a furnizat amănunte.

— Mă voi referi — in pri
mul rînd — la competițiile pro
gramate pentru anii 1979 și 1980 
la care vor lua parte și for
mații românești. Astfel, partici
pantele la campionatul euro
pean de junioare (20—30 iulie 
1979. in Italia), au fost împăr
țite in trei serii. Reprezenta
tiva română face parte din se
ria C și va juca (la Catania), 
în ordine, cu Italia. Bulgaria 
si Polonia. Celelalte serii : A : 
U.R.S.S.. Ungaria. Franța. O- 
landa : B : Cehoslovacia. Iugo
slavia. Finlanda. Belgia. Pri
mele două clasate în fiecare 
serie vor alcătui grupa finală 

’ pentru locurile 1—6 : celelalte 
■ formații vor juca pentru locu
rile 7—12. în 1980. echipa, de 

i juniori va participa la turneul 
de calificare pentru C.E. (Iugo
slavia, 23—31 august), evoluînd 
în Franța. în seria C. alături 
de selecționatele Franței. Sco-

cadetele 
parte la 
Ungaria) 
unul din 
ale tur-

tiei. Tunisiei si Turciei (se ca
lifică crimele două) : 
(junioare ID vor lua 
C.E. (6—14 august. în 
dacă se vor clasa De 
Drimele două locuri
neului de calificare din Ceho
slovacia (seria B : partenere de 
întrecere : Austria. Belgia si 
Cehoslovacia). Cit Driveste C.E. 
de senioare (Iugoslavia. Ban ia 
Luka. 26 septembrie — 5 oc
tombrie 1980), s-a stabilit ca 
selecționatele U.R.S.S. si Iugo
slaviei să narticiDe direct la 
semifinale, iar celelalte 12 e- 
chipe (10 calificate. Drintre 
care și cea a țării noastre, și 
alte două care vor Dromova 
după turneele de calificare) să 
fie împărțite în trei serii preli
minare.

— Aflîndu-ne in Dreajma 
Festivalului național pionieresc 
de minibaschet (16—26 iunie, la 
Tulcea), ar fi interesant să men
ționați poziția F.I.B.A. 
dezvoltarea baschetului 
cei mici.

— Raportul Comisiei 
de minibaschet din

speciale 
_______ __________ cadrul 

F.I.B.A. a scos in evidență răs
pândirea acestui gen în tot mai 
multe țări ale globului, precum 
șl necesitatea schimbului de 
experiență. Cit privește mini- 
baschetul din România, el s-a 
bucurat de o apreciere deose
bită datorită faptului că are 
numeroși practicant!, cărora li

TELEX •TELEX •TELEX
ATLETISM • Rezultate înre

gistrate în prima zi a concursu
lui ce se desfășoară la Buda
pesta : masculin : 100 m — Nagy 
(Ungaria) 10,59 ; 400 m — Brecka 
(Cehoslovacia) 47,24 ; suliță : Pa- 
ragi (Ungaria) 85,64 m ; 110 m 
garduri — Bodo (Ungaria) 13,97 : 
lungime : Kevesl (Ungaria) 7,65 
m ; feminin : lungime — Pappler 
(R.D.G.) 6,30 m ; greutate — Ker- 
șuliene (U.R.S.S.) 18,03----
400 m 
• La Furth 
vest-germanul 
cîștigat proba 
3,04 m. Iar 
(Polonia) s-a 
loc în proba 
cu timpul de 
cursul de la 
nia), sprinterul american 
Williams a terminat învingător 
în proba de 200 m, cu 20,68. Alte 
rezultate : 400 m — Darden 45,95 ; 
înălțime — Jacobs 2,19 m ; pră
jină — Haynie 5,33 m ; disc — 
Powell 66,86 m ; 100 m garduri 
femei — Candy Young 13,37.

rele maestru danez Bent Larsen 
— 5*/i P. urmat 
landa) — 5

de Timman (O-
P.

In 
ale 
Ocleppo

campionatele in- 
Belgiei : Hom- 

6—1. 6—1,

se asigură, in cadrul școlilor 
generale, in special, condiții tot 
mai bune de pregătire si de 
concurs. (D. St.).

Ziarul „PRZEGLAD SPOlt- 
TOWY“ din Varșovia, făcînd o 
trecere în revistă a sportului 
cu haltere din Polonia, a re
zultatelor obținute în acest an, 
scrie printre altele :

„Dacă în urmă cu un de
ceniu. halterofilii polonezi erau 
considerați printre cei mai 
buni din lume, au urmat 
cîțiva ani de regres... în ulti
mii trei ani însă performan
țele ridicătorilor de greutăți 
polonezi au înregistrat o reve
nire spectaculoasă în arena 
mondială. La campionatele lu
mii din 1978. trei sportivi, 
Kaczmarek, Golik și Severyn, 
au cucerit medalii de argint, 
iar Rabczewskî a obținut o 
medalie -de bronz. De aseme
nea. au fost înregistrate unele 
progrese la categoriile mici de 
greutate. Cea mai bună per
formanță aparține „cocoșului"

Giuseppe saronni, clșfigâtorul iul „II Giro**

UN AUTENTIC CAMPION

(U.R.S.S.) 18,03 m ;
Orosz (Ungaria) 52,27 

(R. F. Germania), 
Jochen Verschl a 
de lungime cu 

Grazyna Rabsztyn 
situat pe primul 

de 100 m garduri, 
12,88. • In con- 

Berkeley (Califor- 
Steve

TENIS • 
ternațlonale 
bergen — 
Slozil — Lewis 6^3. 6—3, Boileau
— Cano 6—7, 6—0, 6—1. Proisy
— Glldemeister 6—2, 6—4 • In
finala de simplu masculin, la 
Beckenham (Anglia), americanul 
Peter Fleming l-a învins cu 3—6, 
6—3, "7—5 pe compatriotul său 
Roscoe Tanner • In primul tur 
al turneului (pe gazon) de la 
„Queen’s Club" din Londra : 
Gottfried — Edmondson 2—6, 
6—4. 6—4, Saviano — Gorman 
6—3, 6—2, Vijay Amritraj — Gar
diner (Australia) 7—6, 6—2, Tay- 
gan — Cox 6—3, 6—3, Lutz — 
Soares 6—3, 3—6, 6—3, Smith — 
Dibley 6—4, 6—7, 9—7, Teacher — 
Fleming - - -

fată de 
oentru

palmares cel dinții mare 
succes al carierei — în .11 
Giro“ — contrazicînd deo
potrivă veleitățile principa
lilor rivali si pronosticurile 
dinaintea marii curse făcute 
de specialiști si de ordina
torul electronic care îl dă
duse învingător pe norve
gianul Knudsen. Dar victo
ria polivalentului — cum s-a 
dovedit — Saronni poate că 
n-ar fi trebuit să surprindă 
într-atita. avînd in 
calitățile sale atletice 
bite si forma bună 
testată

Severyn, cu 260 kg, dar 
mai mare progres l-a înrcgisr 
trat greul Rutkowski, care și-a 
îmbunătățit cu 30 kg perfor
manța la categoria respectivă. 
La campionatele europene din 
acest an de la Varna. Rut
kowski nu s-a mai evidențiat, 
in schimb au apărut alți halte
rofili excelenți, care se vor 
afirma probabil și în următoa
rele competiții de mare am
ploare : S. Leletko (muscă), 
T. Dembouczyk (cocoș) și din 
nou Rabczewski (mijlocie). 
Cum se explică aceste progre
se ? Munca antrenorilor și a e- 
levilor lor a devenit mai in
tensă. mărindu-se în mod con
siderabil volumul antrenamen
telor. Și, totuși, progresul nu 
este încă suficient. Numai la 6 
categorii (din 10) au fost 
obținute rezultate competitive 
pe plan internațional. Iată de ce 
va trebui ca, pentru a ne com
porta cît mai onorabil la J.O. 
din 1980, să alcătuim un lot o- 
mogen, cu perspective de pro
gres, la toate categoriile. A- 
ceste salturi calitative trebuie 
să fie consemnate la totalul 
celor , două stiluri (și nu numai 
la cîte unul), deoarece se știe 
că la Olimpiadă medaliile și 
punctajul se acordă numai la 
totalul celor două stiluri, spre 
deosebire de campionatele 
mondiale și europene unde ac
ționează un alt sistem de atri
buire a medaliilor și a puncte
lor, pe stiluri șl pe total. A- 
cum, la C.E. de la Varna, lo
cul 5 in clasamentul general 
ne dă speranțe..."

<

7—6, 6—3.

MOTO • Cea de-a 5-a probă 
a campionatului mondial de mo- 
tocros la clasa 500 cmc s-a dis
putat la Carlsbad (California) și 
a fost cîștigată de olandezul 
Gerrit Wolsink (,,Suzuki“). In 
clasamentul general al C.M. con
duce englezul Graham Noyce — 
93 p, urmat de americanul Brad 
Lackey — 84 p.

VOLEI
U.R.S.S., 
mondial, 
în S.U.A. jucînd __ _________
Kalamazoo (Michigan) cu selec
ționata țării-gazdă, în fata căreia 
a cîștigat cu scorul de 3—0.

• Echipa masculină a 
deținătoarea titlului 

și-a continuat turneul 
în localitatea

ȘAII • In turneul de la Bled, 
după șapte runde, conduce tna-

YACHTING • Campionatul 
ropean la clasa „Finn" s-a 
chelat la Malcesine (Italia) 
victoria Iul Jochen Schumann 
(R. D. Germană), urmat de sue
dezul Kent Carlsson șl iugosla
vul Fabris Mlnskl.

eu- 
în- 
cu

Victoria tînărului ciclist 
lombard Giuseppe Saronni 
(22 de ani) în cea de a 
62-a ediție a Turului Italiei 

' a constituit o mare surpriză, 
printre învinșii săi 
rîndu-se cîtiva ași 
dalei ca Francesco 
principalul favorit. 
Knudsen, Bernard Thevenet, 
Ben Johansson. De Vlae- 
minck (care a abandonat pe 
parcurs). De Muynck ș.a. 
..Paolo Rossi al ciclismului", 
cum 1-au 
italieni pe 
mai pentru 
tr-una“, ci 
suprinzătoarea sa apariție în 
prim-plan) și-a înscris în

numă- 
ai pe- 
Moser, 

Knut

numit confrații 
Saronni (nu nu
că „zîmbeste în- 
mai ales pentru

vedere 
deose- 
mani- 

_______ timp. 
Fiindcă, intr-un sezon si 
jumătate, ambițiosul lom
bard a cistigat cîteva curse 
cu participare valoroasă, ul
tima — Turul Romandiei — 
cu numai cîteva zile îna
inte de „Turul Italiei".

Locui 5 ocupat anul tre
cut — la prima sa partici
pare — în „II Giro" spunea 
deja ceva...

Marele său învins a fost 
Moser, către care stăteau a- 
țintite toate privirile și spe
ranțele tifosilor. Simpati- 
zanții acestuia au încercat 
să estompeze succesul lui 
Saronni invocînd îmbolnă
virea Idolului lor pe par
cursul etapelor de mijloc ale 
Turului. Dar cele mai auto
rizate si mai versate perso
nalități care au urmărit 
competiția n-au întîrziat să 
vadă în liderul echipei Scic- 
Botecchia. cu multe etape 
înainte de încheiere, un au
tentic campion. Printre ei, 
foștii ași Rik Van Looy și 
Eddy Merckx, acum în pos
tură de reporteri. ..Supus la 
atacuri continue, el s-a'com
portat cu mult calm, ca un 
veteran al curselor pe e- 
tape“, nota Merckx. $i, cu 
alt prilej : „Am urmărit 
cursa sa contracronometru 
și nu mi-aș fi imaginat să-l 
descopăr capabil de aiita 
forță. Abilitatea sa n-o dis
cut, căci o știam deja. Forța 
este cea care m-a impre
sionat mai mult". Intr-ade
văr, „Beppe" s-a dovedit un 
mare campion, un ciclist 
complet. Chiar si în ultima 
cursă contracronometru. cu 
care s-a încheiat „II Giro", 
lombardul a zburat cu peste 
50 km pe oră !

ÎNCEPE TURNEUL FINAL '
în ultimul

AL C.E. DE BASCHET
i

ROMA, 12 (Agerpres). — Pentru 
turneul final al campionatului 
european masculin de baschet 
s-au calificat selecționatele Ce
hoslovaciei, Italiei, Spaniei. 
U.R.S.S., Iugoslaviei și Israelului 
Rezultate din ultima etapă a pre
liminariilor : Grecia — Belgia 
•3—61 (45—27) ; Cehoslovacia — 
Italia 74—66 (39—36) ; Olanda —
Bulgaria 87-62 (38-20) ; Spania 
— U.R.S.S. 101—80 (46—43) ; Po
lonia — Franța 05—78 (46—45) ;
israel — Iugoslavia 77—71 (42—45). 
________________________ I

_______________  I
Fotbal 
I meridiane

i
CAMPIONATUL Poloniei â 

fost cîștigat de echipa Ruch 
Chorzow, care cucerește pentru a 
13-a oară titlul. Fotbaliștii de la 
Ruch Chorzow au totalizat 39 p (go
laveraj 44—27) in 30 de jocuri, 
fiind urmați In clasament de 
Widzew Lodz — 39 p (golaveraj 
37—26) șl Stal Mielec — 36 p.

A LUAT sfîrșit campionatul 
Franței. Titlul de campioană a 
revenit echipei Racing Club 
Strasbourg, care a totalizat 56 
de puncte. Au urmat în clasa
ment Nantes — 54 p, St. Etienne 
— 54 p, Monaco 44 p, Metz 44 p 
etc. T~ ■;------ --------------------------
deplasare, 
cu 3—0 
cu 5—0 
cîștigat 
Bastia, 
cu 1—0

FINALA „Cupei U.R.S.S." se 
va disputa la 10 august între Di
namo Tbilisi șl Dinamo Moscova. 
In semifinale, Dinamo Tbilisi a 
Învins cu 2—1 pe T.S.K.A. Mos
cova, iar Dinamo Moscova a în
trecut cu același scor (2—1) for
mația Karpatî Lvov, ambele du
pă prelungiri.

In ultima etapă, jucînd in 
Strasbourg a învins 

pe Lyon. Nantes a dispus 
de Laval, St. Etienne a 
cu 2—0 în deplasare la 
iar ■' 
pe Nîmes.

Monaco a întrecut
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