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Davis-cupmanii reprezentativelor României și P. r. Germania se pregătesc

ÎNAINTEA
O după-amiază de iunie la 

arena Progresul.
Arșița bucureșteană stră

bate pavăza frunzișului des al 
arborilor, ii simți răsuflarea 
fierbinte. Acum, ar cădea nu
mai bine un pahar brumat sau 
o cupă de înghețată. Dar te- 
nismanii nu au parte de odih
na estivală, pentru ei este vre
mea efortului maxim. începe 
asaltul spre punctele perfor
manței.

în cursul zilei 
a fost anunțată 
României pentru 
de tenis cu R. F. Ger
mania. Gheorghe Viziru 
a desemnat următoarea 
formație : Hie N ăst ase, 
Dumitru Hărădău, Tra
ian Marcu (ultimul, pen
tru partida de dublu).

de ieri 
echipa 
meciul

Pe patru terenuri, de la 
'„central" la nr. 3. și-au îm
părțit zona de activitate cele 
două teamuri care vor sta 
față în față, peste două zile, în 
mult așteptatul meci de „Cupa 
Davis" — România și R.F. Ger
mania. Jucătorii își scot ra
chetele din huse, le cîntăresc 
cu grijă în balans, controlează 
atent racordajul. Din maldărul 
de cutii „Dunlop" au tîșnit in

„Daciada“ în asociațiile spertive ■■■citerețti

„OȚELUL" CALARASI,
0 MARCĂ DE PRESTIGIU

w

A SPORTULUI DE
Inginerul Florian Alexandres- 

cu este directorul Grupului 1 
construcții de pe platforma si
derurgică a orașului Călărași. 
Secțiile grupului ridică aici, în 
Cimpia Bărăganului, oțelării, 
furnale, laminoare. Le înalță 
sub soarele arzător și în ploi
le repezi ale Ialomiței, în zor 
continuu, în aerul tare al dimi
neții, în pulberea fierbinte a 
amiezii. Cam spre acest mij
loc de zi îl căuta reporterul 
sportiv pe director, dar fostul 
baschetbalist de la „Progresul" 
Giurgiu trecea de la un „coș" 
Ia altul, lăsînd vorbă pe șan
tiere să fie așteptat în birou. 
Cînd a revenit în baraca nr. 4, 
în „cabinet", ținea în mină o 
sticlă de apă minerală.

— O desfacem imediat ! a 
început ing. Florian Alexan- 
drescu. Facem și cite o cafea, 
după care vorbim despre „O- 
țelul" nostru. Despre primul 
nostru „Oțel" plămădit aici, pe 
șantierele viitorului combinat 
siderurgic Călărași. Cam multe 
„A.S. Oțelul" in țară, nu ?

— Sînt cîteva !...
Oricum, noi nu puteam 

să-i spunem altfel, de vreme 
ce asociația sportivă ființează 
pe lingă un combinat care va 
produce, in final, milioane și 
milioane de tone de oțel !... Și

Surpriză in „sferturile" Cupei României la fotbal

PESCARU - ȘTEFĂNESCU K. O. I
• Universitatea Craiova (deținătoarea trofeului) eliminată de divizionara B 
Steagul roșu I • Trei echipe bucureștene în grupul celor patru semifina- 
liste : Dinamo, Sportul studențesc. Steaua 9 12 goluri din acțiune și 7 lovituri 
de la 11 m transformate ® Astăzi, tragerea la sorți a semifinalelor

REZULTATELE TEHNICE
Steagul roșu - Universitatea Craiova I Dinamo F.C.M. Galați 3—1 (2-0)
4-3 (0-0, 0-0), (după loviturile de la 11 m).
Sportul studențesc - Gloria Buzău 4-0 (1-0) ' Steaua — Politehnica Timișoara 3—1 (2-0)

RIDICĂRII CORTINEI

Clipe de așteptare pentru Hie Năstase (echipierei «ortre ar. 1) 
și Gheorghe Viziru (căpitan nejucător), inaiuiea antTenaaieztuisu 

cotidian.
ga'.be- 
intiia 
peste

jerbă zeci de mingi— 
ne. Premieră I Pentru 
oară, tirul drive-urilor __
fileu nu va mai desena traiec
torii albe, d colorate. Așa e la 
modă.

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a i-i)

MASA lALOMIțEAN
acum, presupun, vreți să a flap 
cite ceva din activitatea noas
tră sportivă. Cu ce aș putea 
începe ?

— începeți, dacă e posibil, 
cu vicepreședintele asociației, 
inginerul Florian Alexandresco.

— Mare iubitor de sport 1
— Concret.
— Pe unde a lucrat, a înfiin

țat, s-a interesat de asociația 
sportivă.

— Pe unde * lucrat ?
— A fost la Galați, șef sec

tor 2 laminor, iar asociația s-a 
numit tot „Oțelul*.  A fost la 
Pitești-

— „Dacia*  Pitești î
— Exact ! A fost la Tîrgo- 

viște — inginer șef Ia LC.M. 
Dîmbovița. A fost la Slatina — 
Uzina de aluminiu. A fost la—

— Cum ia ființă, la dumnea
voastră, o secție sportivă ?

— Vine, să zicem, sudorul 
Alexandru Gogea de la Oțe- 
lăria nr. 1 • Tovarășe director, 
eu am făcui lupte greco-roma- 
ne la Rapid București, cu ma
estrul Marin Belușică. Am fost 
și campion la juniori in 1970. 
Acum, cu meseria, am venit

Vusile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

După ediția a XXX-a a „școlarelor" de atletism

OPTIMISM PENTRU 0 BUNĂ REPREZENTARE 
LA CONCURSURILE INTERNAȚIONALE DE JUNIORI

La Jubileul de 30 de ani al 
„școlarelor", una dintre com
petițiile cele mai reprezenta
tive ale atletismului nostru ju
venil. au fost prezenți, la Pi
tești, 638 de atleți și atlete din 
toate județele țării, mai puțin 
Harghita (care lipsește pentru 
a treia oară de la finale) si 
Ialomița! Concursurile s-au 
desfășurat pe stadionul „1 
Mai*  din Trivale, înzestrat cu 
o pistă nouă din coriian. După 
campionatele universitare pe 
care le-a găzduit mai zilele 
trecute, proba de calitate a 
pistei a fost trecută și acum, 
cu brio, ea arâtîndu-se a fi

EfGE.V POPESCU
una dintre cele mai rapide, 
dacă nu chiar cea mai rapidă, 
din țară. Faptul că la 15 din 
cele 31 de probe ale campio
natelor au fost înregistrate noi 
recorduri ale competiției, ca și 
cele 9 recorduri republicane de 
juniori sînt, în această pri-

Ce faceți sîmbătâ ? Dar duminică ?

AGREMENTUL,
0 PROBLEMĂ IMPORTANTĂ1,

CARE iNCEPE SĂ FIE TRATATĂ 
LA ÎNĂLȚIMEA... TERMOMETRULUI
Temperaturile de peste 20 de grade au devenit obișnuințe zil-

nice. Concomitent cu soarele care începe să nu mai... ierte pe ni
meni, orășeanul caută, febril, răcoarea. Mai aproape sau mai de
parte de casă. La ștrand, pe marginea lacurilor, sau Ia umbra pă
durii. Iar aici, după „revenirea la normal", adică după odihna sta
tică, devine obligatoriu ca odihna activă să-i ia locul. Tînăr sau 
virstnic, toată lumea caută să exploateze orice posibilitate de a 
face mișcare. Este momentul să iasă la iveală solicitudinea, ca
pacitatea gazdelor de a răspunde acestor justificate cerințe ale 
miilor de vizitatori. Cum corespund trei asemenea locuri de agre
ment. normalelor cereri de mișcare ? — iată tema 
zite efectuate in zile de sfîrșit de săptămînă.

a tot atîtea vi-

BRAȘOV: NOUTATI LA ._ 
„NOUA“. Odată eu trecerea în 
custodia întreprinderii „Steagul 
roșu*,  la ștrandul Noua s-a 
procedat, incepind din primă
vară. la reparare*  diferitelor o- 
biective sportive existente aid. 
In ziua vizitei noastre, sudorii 
mai munceau încă la ridicarea 
gardurilor de sîrmă ce încon
joară cele două terenuri de te
nis. Se lucra și la refacerea 
zidurilor de ciment ale celor 
patru barine de înot destinate 
oamenilor mari, dar și copiilor. 
Fuseseră terminate, de curind, 
instalațiile de umplere cu apă 
potabilă. Comitetul sindicatului, 
conducerea Întreprinderii și 
munca patriotică a oamenilor 
"-•rvSi d-n cunoscuta între prin- 
dere brașoveană se află la ori
ginea acestei Intense activități 
menită să pună ia dispoziția 

vință, pe deplin grăitoare. 
Asta, ca să nu mal vorbim de 
sumedenia rezultatelor mulțu
mitoare care au fost înregis
trate, la Pitești, aproape la 
fiecare probă.
• Pe planul calității, ediția 

din acest an a campionatelor 
școlare a fost, indiscutabil, cea 
mai valoroasă. Am văzut în 
concurs toate virfurile atletis
mului nostru tînăr. Mulți din
tre concureațl au evoluat dez
involt și la un nivel destul de 
ridicat. Cu condiția îmbunătă
țirii continue a pregătirii fie
căruia dintre aceștia, se poate 
aștepta cu justificată încredere 
suita competițiilor de anver
gură ale juniorilor din 1979 
(ne gîndim mai cu seamă la 
Jocurile Balcanice, la Con
cursul „Prietenia-, la „europe
ne*),  convinși fiind că unii 
dintre ei pot obține rezultate 
și clasări corespunzătoare, mai 
bune, în orice raz, decât la ul
timele ediții ale respectivelor 
competiții $1 în special la C.E. 
la care, în 1977, la Donețk. 
n-am avut nid un laureat !
• Dintre atleții care s-au 

remarcat la „școlare*,  cițiva 
s-au impus mai net și. întru
cât au arătat o valoare mulțu-

„JUBILEELE" LUI
La 29 noiembrie Ivan Pat- 

zaichin va împlini so de ani, 
E mult, pentru un sportiv de 
mare performanță ? E puțin? 
F.eana Silai ar spune, cu si
guranță, că e puțin. Medalia 
de aur din vitrina dinamo- 
vistului, cucerită acum 11 ani 
pe pista olimpică de la Xo- 
chimilco, ne arată, totuși, că 
nici un alt canoist nu s-a 
menținut o perioadă atit de 
îndelungată in grupul restrins 
al elitei maeștrilor pagaei, 
nici la noi și nici aiurea.

...îl aflăm pe Patzaichin, ca 
In orice după-amiază de -*ard,  
La Snagov. Pentru cine U cu
noaște, pare neschimbat, dar 
cine U vede pentru intîia 
oară este tentat să treadă că 
fata brăzdată de cute, profi- 
Iul ascuțit, sînt numai rezul
tatul zecilor de mii de kilo
metri parcurși pe apă, in mii 
de ore de antrenament sau 
in zeci de concursuri pe pis
tele de apă ale lumii. Ivan 
n-a avut însă niciodată obra
jii bucălați ai copiilor din 
reclamele pentru ’apte praf. 
Așa a venit din Deltă acum 
12 ani, cu obrazul aspru, de 
copil de pescar, învățat cu 
greul. în afara părului, mai 
lung acum, și a unui palma
res unic, este mereu același.

loc de aere- 
să nu lipsească

localnicilor un 
ment din care 
nici spațiile de joacă pentru co
pii. nid terenurile de tenis, vo
lei sau fotbal pentru cei mari. 
Sînt de apreciat toate aceste e- 
forturi. Totuși, trebuie urgenta
tă, cu orice chip, și punerea în 
funcțiune a celorlalte spații 
sportive ce vor înconjura ba
zinele ștrandului propriu-zis. 
Nu de alta dar. iată, sîntem în 
plin sezon estival I

ROMANEȘTI : „AMĂNUN
TE- FOARTE IMPORTANTE... 
Gheorghe Dima, șeful recepției 
motelului aflat în pădurea cu 
același nume de pe șos. Bucu
rești — Ploiești, ne arată, afi
șat pe perete, un tabel de pre-

Rodu TIMOFTE

(Continuare în pag 2-3)

ELENA AFLORI1 
mitoare și la alte concursuri 
din acest an, sînt de așteptat 
acum salturi de calitate șl 
mai evidente ale performanțe
lor lor. La 800 m fete, de pil
dă, primele trei alergătoare

Romeo V1LARA

'.Continuare tn pag a 4-a)

IVAN PATZAICHIN...
Se suie in barcă, „trage" 1000, 
500 sau 10 000 m, cit este ne
voie, cîstigă mai de fiecare 
dată și se întoarce la mal 
cu aerul de a fi făcut cel 
mai firesc lucru...

In mica 
șt canoei 
„monstru

lume a 
este un 

sacru".

caiacului 
adevărat 
Nu are,

însă, nimic de vedetă, este 
harnic, șl ascultător ca un
junior. Poate tocmai de aceea
ti iubesc și îl respectă toti.

Săptămînă trecută, la sfîrșl- 
tul campionatelor naționale. 
Comitetul Olimpic Român L-a 
oferit o frumoasă cupă de 
cristal „pentru rezultatele ob
ținute de-a lungul anilor, 
pentru modestia și fair-play- 
ul ^are l-au caracterizat ca
riera". întâmplător, această 
răsplată binemeritată, salutată 
cu ropote de ap7auze de co
legi și adversari, deopotrivă, 
a coincis cu două victorii im
portante a-c campionului. Joi 
7 iunie, Patzaichin a cîștigat 
pentru a 10-a oară titlul de 
campion al țării la canoe 
simplu l 000 m, proba care îi 
psfe cea mai dragă, care i-a 
adus — și ne-a adus, prin el.

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)



Sub genericul „Daciadei“

PRIN SPORT, SPRE 0 MAI BUNA 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

V

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE A C

30Cu prilejul împlinirii a 
de ani de la înființarea orga
nelor de miliție, au avut loc 
mai multe concursuri spor
tive, organizate sub genericul 
„Daciadei", la atletism, tir, 
autoapărare, patrule militare, 
tenis de masă, fotbal și volei, 
care s-au desfășurat în cercu- 

și 
pe

rile sportive, în asociații 
s-au încheiat cu finalele 
țară.

întrecerile finale au fost 
disputate, atît pentru

________  _ viu 
disputate, atît pentru desem
narea câștigătorilor la „indivi
dual" cît și la „echipe". Re
marcăm buna pregătire a lui 
R. Săvulescu, A. Duca, Gh. 
Mușetoiu, N. Bucur (atletism), 
Ion Sandu, Vlad Ionescu, Teo
dora Gui, Elena Ionescu (tir). 
D. Brînzei (tenis de masă). Șt.

S îmbăta, la Tulcea

TINALA PE TARA A „MARȘBLEI FACTORILOR POȘTALI
înscrisă sub egida marii com

petiții naționale „Daclada", fru
moasa manifestare sportivă or
ganizată de Comitetul Uniunii 
Sindicatelor din Transporturi și 
Telecomunicații și Direcția Ge
nerală a Poștelor și Telecomuni
cațiilor și intitulată, simplu. 
„Marșul factorilor poștali", își va 
consuma finala pe țară a celei 
de-a treia ediții sîmbătă 16 lu-

„JUBILEELE" LUI IVAN PATZAICHIN
(Urmare din pag. 1)

— cele mai mari bucurii. A doua 
zi, succesul de la fond ti aducea 
titlul de campion al României 
cu numărul 25...

Am făcut împreună socoteala.

DIALOG
CU CITITORII

ANASTASIA PORUMBEANU 
— Alexandria. Apreciem bu
nele intenții privind pregăti
rea sportivă a fiicei dv. In- 
tirucît au intervenit unele mo
dificări in organizarea rețelei 
școlilor generale și a liceeior 
în cauză, nu sîntern în măsu
ră să vă furnizăm datele ce
rute. știm doar că procesul de 
instruire sportivă a elevilor 
urmează să se rezolve la ni
velul cluburilor sportive șco
lare locale. Dacă nu ne înșe
lăm, un asemenea club fiin
țează șl in orașul dv., și, a- 
tunci, este bine să cereți re
lații și acolo. Pentru lămuriri 
suplimentare vă mai puteți 
adresa federațiilor de specia
litate, ambele avîr.d aceeași 
adresă : str. Vasile Conta nr. 
16, sector 1, București, cod 
70139.

N. MOTORA — Cimpeni, jiul. 
Alba. Informațiile pe care le 
doriți vă pot fi furnizate de 
întreprinderea de Difuzare a 
Materialelor Sportive, scriind 
pe aceeași adresă.

I. IACOB — Pucioasa, jud. 
Vaslui. Vă Înțelegem supăra
rea pentru că nu reușiți să a- 
flațl mai nimic despre desfă
șurarea campionatului jude
țean de fotbal, eă tn presa 
locală n-a apărut măcar o 
dată clasamentul acestei com
petiții. Sigur, C.J.E.F.S. Va
slui ar trebui să solicite zia
rului „Vremea Nouă", din cînd 
in cînd, un mic spațiu pen
tru popularizarea acestei com
petiții. „O ti tăcind unele 
isprăvi (nu prea mari) Viito
rul Vaslui in Divizia B, dar 
de ce echipele comunale 
fie i — ’ -----
Chiar 
Iacob

să
atît de năpăstuite...?*,  

așa este. tovarășe 
i I

IORGULESCU — Petro-
Simplu de răspuns la

In eazul

v. 
șani. _____ ____ _
Întrebările puse : 1. __ ____
că s-au operat ambele schim
bări prevăzute de regulament, 
din acel moment orice altă 
accidentare a VTeunui jucător 
duce la scăderea efectivului a- 
flat tn teren ; 2. Dacă și 
portarul nou Introdus in te
ren (de rezervă) se acciden
tează, antrenorul D poate În
locui tot cu un portar de re
zervă, cu condiția să scoată 
din teren un jucător de cimp.

CORNEL LUCHIAN — Ră
dăuți. Lăudabilă dorința ele
vilor din școala ta de a vedea 
la lucru, In laboratorul per
formanței, pe marele noastre 
campioane Nadia Comăneci și 
Emilia Eberle, o asemenea 
excursie documentarii, pe tim
pul vacanței de vară, o poete 
aranja numai conducerea 
școlii voastre cu Școala gene
rală nr. 7 din Deva.

Stelian TRANDAF1RESCU 

Cacoveanu (șah). De aseme
nea, s-au mai evidențiat Va
sile Melniceanu, Cornel Iones
cu, Mihai Alexandru (autoapă
rare), Constantin Antimie (pis
tol militar). Marin Cornea 
(pistol mitralieră), precum și 
patrulele militare ale miliției 
județene Sibiu (condusă de 
ofițerul Octavian Cojocaru), 
Inspectoratului general al mili
ției (Ion Petre) și Școlii pen
tru pregătirea subofițerilor dc 
miliție Cîmpina 
rea).

Cîștigâtorilor li 
diplome, plachete 
echipament sportiv.

r de 
(Adrian Spi-

s-au acordat 
și premii în

Lt. colonel VALERIU PANȚURU
maestru al sportului

Se 
fazeloi 

celor 
faza 
vor

nie, de la ora 8, la Tulcea. 
vor Întrece câștigătorii 
Județene, reprezentanții 
15 000 de participanțl la 
inițială. Factorii poștali își 
disputa șansele pe un traseu de 
S 000 de metri. Nu va fi singura 
Întrecere a zilei : în program mal 
figurează și o probă pe distanța 
de 2 000 de metri, rezervată fe
meilor !

■ ■ ■
tn timp ce-și potolea setea de după 
proba de fond. In cupa de cristal 
nu era șampanie, ci suc de por
tocale. Pentru că, la X de ani 
(sau, ca să nu se supere, la 
„aproape*  30 de ani), cariera sa 
nu înseamnă doar trecut ți pre
zent, ci și viitor.

Ne-a promis, pentru seara de 
19 august, ziua de închidere a 
campionatelor mondiale de la 
Duisburg, un alt jubileu : a 20-a 
medalie la o mare competiție 
(Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale și europene). Nu, nu 
este o greșeală de tipar : este 
vorba de medalia cu numărul 
douăzeci !

Pină acum sini 17. La Duis
burg, ne spune, speră să urce 
pe podium la 1 000 m, la 10 000 m 
și, de ce nu, la canoe dublu 
SOO m, alături de tinărul său 
partener Petre Capusta.

Dar anul viitor, la Moscova, la 
a patra participare olimpică ? 
(Mexico, Mdnchen, Montreal, 
Moscova ; toate cu ,,M"_.). „Am 
cîștigat de două ori consecutiv 
regata Moscova. Acolo, pe cana
lul de la Krilatskoe, vântul nu 
bate niciodată din stingă, adică 
împotrivă-ml. Așa că...”.

AGREMENTUL,
(Urmare din pag. 1)

țuri la închirierile de obiecte 
sportive. Există mingi de fot
bal și volei, jocuri de table, 
remi, jocuri de șah, „Solicitări 
există ?“ „Nu atît cît am putea 
face față !“. Intr-adevăr, prea 
puține ore de folosire a obiec
telor sportive. Poate și pentru 
că afișul de care vorbeam mă
runt, inobservabil, devenea, din 
acest motiv, inoperant. Sau 
poate pentru că — fapt recu
noscut de interlocutor — recep
ția nu face, alături de alte ser
vicii, și propaganda necesară 
posibilităților de mișcare pe 
care le poate oferi oricărui vi
zitator pădurea, împrejurimile, 
locul destinat voleiului și semă
nat de curînd cu iarbă de că
tre C.A.P. Bărcănești. UCECOM 
organul tutelar, prin U.J.C.C. 
Prahova, al popasului de la Ro
mânești, a emis instrucțiuni

„OȚELUL" CĂLĂRAȘI, 0 MARCĂ
(Urmare din pag. 1)

programul, 
greco- 
de co
și mid

o fostă 
nu știu

aici la combinat, mai lingă 
casă, eă sînt din „Ștefan cel 
Mare". Am și carnet de antre
nor. Cînd pot începe ? • Păi, 
după ee termini 
cred... Acum, la lupte 
romane se pregătesc 46 
pil, 25 de juniori mari 
și 10 seniori.

— Cine mai... vine ?
— Vine, bunăoară, și 

vedetă care a jucat în 
ce echipă divizionară. Vine cu 
propuneri concrete pentru pro
gram de lucru redus, cu pre
tenții de garsonieră etc. Vine, 
d dacă nu pleacă, își pune 
frumos centura pe burtă 
merge pe șantier I Cei 
mulți se Îndrăgostesc într-atît

Surpriză în restanțele la rugby 
STEAUA PIERDE

Ieri s-au disputat două restan
te în Divizia A la rugby :

ȘTIINȚA PETROȘANI — STEA
UA 20—15 <9—6) 1 Mare surpriză, 
pentru că Steaua părea de neo
prit în cursa spre titlu, în timp 
ce Știința avusese un șir de in
succese. Studenții, chiar lipsiți 
de E. Stoica șl Tudose (acciden
tați) au jucat foarte bine, în
deosebi pe „treisferturi". Au 
marcat Dragu, Gh. Dinu, Bonea 
(încercări), Nedelcu (1. p. și 
1. p. c.) Milcă (transf.), respec
tiv Codoi (4 1. p. și 1, p. c.). A 
arbitrat P. Soare. (S. BALOI).

DINAMO — RAPID 54—6 
(18—0). Ce se poate spune des
pre un meci în care două echipe 
fac spectacol, dar numai una 
(Dinamo) e și puternică ? Doar 
că învingătorii arătau pofta de 
joc dinaintea unul... start — nu 
a unui final de campionat —, că 
Aldea e tot mal sigur — ieri, 4 
eseuri dintr-un total de 11. res
tul fiind reușite de Marghescu, 
FI. Ionescu (cite 2), Constantin, 
Rovența 
Au

și Roman (cite unul), 
punctat Constantin (2).mal

ACTUALITĂȚI
fost stabilite următoa-Au 

date de disputare a ediției
• 

rele 
1879—1980 a campionatelor repu
blicane — Divizia A : masculin 
— turul : 13 octombrie — 23 de
cembrie (etape săptămîna- 
le) ; returul: 2 februarie — 13 
aprilie (etape săptămînale) ; tur
neul final : 25—27 aprilie: femi
nin (întreaga întrecere va avea 
loc sub formă de turnee, tn ora
șe încă nestabilite): turul : 18—21 
octombrie (4 jocuri), 9—11 noiem
brie (3 jocuri). 22—25 noiembrie 
(4 jocuri); returul : 6—9 decem
brie (4 jocuri), 21—23 decem
brie (3 jocuri), 10—13 ianuarie 
(4 jocuri) ; turneul final : 25—27 
ianuarie.
• Una dintre cele mal Izbuti-

Șl GAZDELE, Șl OASPEȚII-FORFAIT!

Mangal!»

mul ți 
a- 
de

Ediția 1378 a campionatului 
republican pe echipe la popi
ce rezervat juniorilor se află 
in fazele superioare. In aces
te zile se desfășoară jocuri 
decisive pentru calificarea în 
etapa finală, programată săp- 
tâmina viitoare la 
Nord.

Intrecindu-se cu 
specifică vârstei, 
componențll a nu
meroase echipe Iși 
apără cu indir- 
jlre șansele, tot mal 
juniori și junioare 
nunțindu-se ca popicari 
nădejde.

Dar, din păcate, am primit 
șl alte vești, de-a dreptul in
credibile. La meciul Aurul 
Bala Mare (secție » cărei e- 
chlpă de băieți deține titlul 
de campioană la seniori !) — 
Comerțul Satu Mare, gazdele 
au prezentat pe arenă trei 
Junioare și tot atîtea senioare, 
plerzind întilnirea. In partida

ardoarea

O PROBLEMĂ
precise și amănunțite către toa
te unitățile in subordine de a- 
celași fel. Și, așa am văzut, lu
crurile încep să fie mulțumitoa
re. Rămîn de pus la punct u- 
nele mici „amănunte", ca ace
la — atît de important ! — al 
reclamei făcute oricărei posibi
lități de mișcare.

BUCUREȘTI : LA TEIUL
STUDENȚESC, ZIUA ARE... 288 
DE ORE ! Duminica, la ghișeul 
de închiriat obiecte și materia
le sportive, trebuie instituită 
tură dublă. „Altfel nu mai pu
tem face față tuturor solicitări
lor" — ne spune una dintre 
responsabilele magaziei cu e- 
chipament și materiale specifi
ce. Florica Tudor. Dealtfel, 
amabilă, la sfirșitul zilei, dînsa 
ne-a pus la dispoziție un tabel 
semnificativ, credem, pentru ac
tivitatea sportivă a unora din
tre cei 9 000 de vizitatori înre-

ce.

» • 
de meserie, 
poți da jos

îneît abia îi mai 
_ ___ de pe schele. Ca

zul lăcătușilor Nieolae Onofrei, 
Petre Munteanu, Marin Vălea- 
nu, din prima noastră echipă 
de fotbal.

— Vorbind de perspectivă ?
— în prezent, aproximativ 

3000 de membri cu ecuson 
„A.S. Oțelul" Călărași. In pers
pectivă — 15 000. Cu echipe 
divizionare A, cu performeri, 
cu multe și mari întreceri 
sportive de masă. Sînt opti
mist, nu 7

—- Ce aveți în vedere 7
— Două licee industriale cu 

peste 2000 de viitori muncitori 
cu Înaltă calificare, acum spor
tivi în diferite secții. Apoi, pu
terea colectivului, a încereațl- 
k» ..șantieriști", de a îndruma,

LA PETROȘANI I
Nica, Paraschiv și Aldea — trans
formări. „Bătrînul“ feroviar 
Barbu a trecut și la activul echi
pei sale o încercare, transfor
mată de dotatul Năstase.

In loc de o cronică cuprinză
toare, e cazul să punem în dis
cuție trista stare de lucruri în 
care se găsesc rugbyștii Rapi
dului. Iată, ei erau ieri gazde, 
dar au jucat pe „Olimpia“, pen
tru că la Giulești reparațiile nu 
mai suportau o săptămînă de 
așteptare (chiar așa să fie 7). 
Pai tidele entuziaștilor Ciocianu, 
Fodac, Mengher sau Moț sînt ur
mărite de oricine numai de con
ducerea clubului mai rar ! Ieri, 
unul dintre jucătorii de rezer
vă era încălțat în pantofi de te
nis. Și așa mai departe... Invi
tăm clubul Rapid să-și aducă a- 
minte de existența unei echipe 
cu o mulțime de adolescenți, 
care a fost învățată de antreno
rul Ion Teodorescu să joace un 
rugby cu adevărat frumos șl în 
care cresc oameni autentici. Pî- 
nă nu e prea tirziu...

Geo RAEȚCHl

DIN BASCHET
te competiții care au precedat 
Festivalul național pionieresc de 
minibaschet — campionatul Ca
pitalei — a Întrunit 30 de echi
pe, din rîndul cărora s-au deta
șat următoarele cîștlgătoare : Șc. 
gen. 69 (fete I A șl II), Titanii 
(băieți I și n) și Voința (fete 
I B). C.M.E.F.S. București ș! 
Casa pionierilor șl a șoimilor 
patriei au acordat premii aproa
pe tuturor concurențllor. Amin
tim că Festivalul, aflat la ediția 
a 13-a. se va desfășura, intre 16 
*1 26 Iunie, la Tulcea.
• înscrierile pentru turneul de 

calificare (6—8 Iulie) in Divizia 
de tineret (fosta Divizie B) se 
mal primesc la F.R. Baschet pină 
la 18 iunie.

dintre Minerul Nistru — Unio 
Satu Mare, după ce la în
ceputul întrecerilor ambele 
formații înscriseseră pe foile 
de arbitraj cite șase sportivi 
pluș două rezerve, conducăto
rul Jocului, Eugen Sarvadi 
(Oradea), a fost nevoit, în 
final, să consemneze meci 
pierdut prin neprezentare pen

tru ambele echipe, 
întrucît dispăruse
ră fără urmă 
atît al șaselea

popicar din fiecare formație, 
cit și rezervele respective.

Fără doar șl poate, în aces
te cazuri avem de-a face cu... 
încurcă lume, oameni a cărcr 
comportare denotă, cel puțin 
lipsă de seriozitate, precum si 
o Inadmisibilă atitudine față 
de un campionat menit să 
depisteze șl să formeze pe 
viitorii performeri.

Traian IOANIȚESCU

IMPORTANTA

înregistrat 
joc, ceea 
mai mult 
12 zile !...

gistrați la poarta complexului 
sportiv universitar, duminica 
trecută : 300 de închirieri de 
bărci, 70 de cereri de șahuri, 
200 de mese de ping-pong, 50 
de mingi de fotbal, volei și 
baschet, 30 de rachete' de te
nis, 40 de perechi de rachete 
de badmington. Iar la terenu
rile de tenis s-au 
exact 288 de ore de 
ce ar însemna, nici 
nici mai puțin decît

Trei locuri de agrement vizi
tate de curînd. Sportul, mișca
rea și-au găsit un loc bineme
ritat intr-un cadru natural re
confortant, plăcut, util. Este 
îmbucurător faptul că gazdele, 
cei răspunzători de petrecerea 
folositoare a cîtorva ore libere 
au devenit, față de un trecut 
nu prea îndepărtat, mult mai 
conștiente de importanta lor mi
siune.

DE PRESTIGIU
de a educa, de a duce întot
deauna la bun sfîrșit ceea ce 
au Început. In sfîrșit, ambiția 
tuturor de a urca lntr-un cla
sament care ne situează ju
dețul pe un loc nu prea invi
diat Indiferent de pe ce șan
tiere din țară am venit aici, la 
Călărași, sîntern — temporar 
sau definitiv — lalomițeni. 
Vreau să spun că ne privește 
direct locul 39 ocupat, anul tre
cut, de acest județ în clasamen
tul pe țară al „Daciadei". Poa
te n-ar fi trebuit să amintesc 
de acest lucru, dar prea ne in
comodează, prea mare ne este 
dorința de a puncta așa cum 
se cuvine într-o competiție atît 
de îndrăgită și în tinăra noas
tră asociație sportivă „Oțelul" 
Călărași 1

acțiuni 
pentru 
unor

în
de- 
ele-

Vineri și sîmbătă, 
în Capitală 

NOI REUNIUNI 
DE SELECȚIE PENTRU 

LOTUL DE JUNIORI 
LA BOX

In cadru) lăudabilei 
treprinse de F.R. Box 
pistarea și pregătirea 
mente tinere, talentate, capabile 
de performanțe, vineri șl sîmbă
tă, în Capitală, sînt organizate 
noi reuniuni. Galele de selecție 
vor avea loc în grădina Timpuri 
Noi, cu începere de la ora 17.

La acest concurs, care vizează 
alcătuirea unul lot mai larg de 
juniori, cu posibilități reale 
afirmare în următorii ani, 
fost 
cele

de 
au 

dinInvitați juniori mici 
mal multe secții din țară.

Zilei 
concuJ 
una d 
apă, 1 
obstaq 
sile I 
Si a 1 destul 
dul c 
de al 
aband 
reluat

pe ci 
tigat 
timpi

Faza de zonă a campionatelor r 
PARTIDE ATRACTIVE 1N PRIM 
La București, victorii prin ... n< 

Buzău, Focșani, Tg. Jiu, Tg.

Lată cîteva însemnări

La . ________ ______,
Mureș șl București au început 
întrecerile fazei de zonă a cam
pionatelor individuale de box ale 
seniorilor. _ 1   1_________
de la primele reuniuni.

BUZĂU. Prima gală, disputată 
In grădina Casei de cultură a 
sindicatelor din localitate, a fost 
urmărită de circa 500 de specta
tori, care s-au declarat satisfă- 
cuți de calitatea partidelor. In 
cele mal frumoase meciuri, I. 
Sandu (Prahova Ploiești) b. p. 
Gh. Sandu (Constr. slobozia) la 
cat. pană ; D. Enache (Cimentul 
Medg.) b, p. AL Georgescu (Vo- 
nița Buzău) la cat. semiușoară ; 
ȘL Gavrilă (Constr. Buzău) b. p. 
M. Ilinca (Voința Buftea) la cat. 
muscă ; V. Ftatinaru (Oțelul Tgv.) 
b. p. B. Magyar! (Voința M. Ciuc) 
la cat. ușoară. (D. SOARE — 
eoresp.)

FOCȘANI. Reuniunea inaugu
rală, disputată in Sala sporturi
lor din localitate, a fost urmă
rită de aproape 1 000 de specta
tori. Patru dintre cele nouă par
tide programate tn prima zi au 
fost frumoase, aplaudate de cei 
prezenți. Cat. muscă : D. Efti- 
mle (Metalul Suceava) b. p. Gh. 
Pirineu — ~ - -------
nă : M. 
va) b. p. 
Neamț) ; 
mitrache
M. Florea ______ _________
Gherasim (Metalul Suceava) 
D. Cabaroi (Unirea Iași). 
MANOLIU — eoresp.)

TG. JIU. Aproape 1 000 de 
tatori au fost prezenți la 
toaugurală a fazei de

(I.O.B. Balș) ; cat. pa- 
Vornicu (Voința Sucea- 
V. Pobirda (Ceahlăul P. 
cat mijlocie : M. Du- 
(Unirea Focșani) b. p. 

(C.S.S. Caracal), D. 
b. p.

(V.

spec- 
gala 

_ __ zonă.
Cele mal frumoase meduri : eat. 
semimuscă : E. Cenușe (Met

Sadu) b.l 
ța Sibiu] 
CI. Musd 
(Minerul 
L Predil 
b. ab. I 
metan H 

smjhn (C 
Fin) b. j 
Vîlcea). ] 
nlzare al 
BALOI |

TG. M 
nie al I 
de o va 
tide eea 
au plăci 
acestea. I 
zii) — M 
la semit! 
Tg. Mul 
Bistrița) I 
primii I 
puncte. I 
muscă : I 
Nap.) bl 
Borșa) ;| 
ru (St. I 
Gherghel 
ALBU -I

BUCUl 
ră „Tini 
prima rl 
Capitală! 
finalele ] 
le. Din i 
14 meciti 
gistrat I 
tare... ■ 
te : seni 
Unelte) I 
(Viitorul 
b. ab. a 
semimljH 
ta) b. I 
Ciobanul 
(Gr. Rol

Incepînd de azi, 
TURNEUL FINAL AL

la Mai 
DIVIZIEI

Cele mal bune echipe de popice 
feminine și masculine, clasate pe 
primele trei locuri in seriile cam
pionatului Diviziei A, se întrec, 
facepind de azi, la Mangalia, tn 
turneul final pentru titlurile de 
campioane ale țării, s-au califi
cat pentru această ultimă dispută 
a campionatului echipele : Rapid 
București, Laromet București — 
actuala campioană a țării, Votata 
Galați (clasate tn această ordine 
în seria Sud), Voința Tg. Mureș, 
Hidromecanica Brașov, Electro- 
mureș Tg. Mureș (seria Nord) 
— la femei. Constructorul Galați, 
Voința București, Gloria București 
(seria Sud), Electromureș Tg. 
Mureș, Aurul Baia Mare — ac
tuala campioană a țării și Progre- 
sul Oradea (seria Nord) — la 
bărbați.

Jocurile se vot desfășura timp 
de trei zile, echipele din seria Sud 
se vor tntîlni cu cele din seria 
Nord. Formațiile clasate pe lo
curile 1—2 in serii au din start

2 p, rd 
adițional 
neui fin 
cele 6 i 
bowling] 
Voința 
Bucured 
Hldroml 
reș Tg. 
(O, Eld 
Voința 1 
— Cot» 
iul Ora 
(m). I

DE
în

F. R. J 
logheze 
în prd 
400 m, 
trate n 
acum 1 
recordu 
trie șl,

EDITURA „SPORT-TURISM*  I 
„CARTEA DE VACAN 

la librăria „M. Sadove
Prezentarea are loc azi 14 iunie a.cl 

Cartea cu prieteni - de FĂNUȘ NEA<| 
itori de MIRCEA MICU, Inspectorul șl 
NESCU. Vor lua cuvîntul scriitorii Cori 
mul Munteanu.

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE 

DIN 13 IUNIE 19]
Extragerea I : 16 28 14 21 34 22. Extra 

30 27. Fond total de câștiguri : 1274.918 
report categoria 1.

AȚI ALES PRONOSTIC
Penultima etapă a campionatului Diva 

integral în concursul Pronosport de du 
mează meciuri deosebit de importante j 
a clasamentului. Cele patru partide din 
asemenea, dispute echilibrate, astfel în 
tate și victoriile în deplasare pot fi rd 
In etapa precedentă, oferind posibilități 
mai inspirați participanți. Pentru acest| 
norul echipei Chimia 
toarele pronosticuri :

1 ~.......... ' ‘
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

10.
11. C.S.M. Dtrobeta
12. Aurul Brad
13. Gloria Bistrița

Politehnica Iași 
Steaua
Sportul stud. 
F.C. Argeș 
Gloria Buzău 
Politehnica Tim. 
C.S. Tîrgoviște 
Chimia Rm. V. 
S.C. Bacău 
Rulmentul

Rm. Vîlcea,
— Dinamo
— F.C. Baia Mart
— F.C. Bihor
— Olimpia
— Jiul
— AJS.A. Tg. Mu
— Universitatea
— U.T.A.
— Corvinul
— Viitorul Scorni
— Petrolul
— „U“ Cluj-Napc
— Mureșul Deva



o FRACTURA!
LW 
la 
cu 
m

ns 
zit 
r- 
uJ

portarea sa a 
aplaudată de 
apreciată cum 
concurenți. în 
lea nimeni nu „_  ______
Vasile Bichca cîștigase pro
ba deși în căzătură suferise 
o...fractură la un picior I 
Reîntors la Timișoara, atle
tul de la CASU a fost su- 
pus unei intervenții 
rurgicale, ‘ ' 
cîteva săptămîni. ’ 
nostru alergător va 
rupe pregătirea. îi ____
grabnică însănătoșire !

(R. VîIJ

fost călduros 
spectatori și 

se cuvine de 
clipele ace
știa însă că

chi- 
astfel că, pentru 

valorosul 
i între- 

dorim

n- 
lul 
IU
5 J
a) 
o- 
A.

1)

w.

3.

PRIMUL GOL, IN MINUTUL• ••

Steagul roșu — Universitatea Craiova 4-3 (O-O, 0-0)

121!

I
I
I
I

DINAMO BRAȘOV, ÎNDE- ■ 
PEDENȚA SIBIU (M), TE- | 
ROM IAȘI Și UNIVERS!-
TATEA CLUJ-NAPOCA (F) I
- AU PROMOVAT IN Dl- 1

IVIZIA A LA HANDBAL
S-a închelai campionatu) Divi

ziei B la handbal masculin și fe
minin. După un an de activitate In 
eșatenui secund Dinamo Brasot 
(m) și Universitatea Cluj-Napoca 
(f) promovează din nou in Divizia 
A. Au promovat, de asemenea. 
Independența Sibiu (m) și TEROM 
Iași (f).

Iată clasamentele finale ale ce
lor patru serii ale Diviziei B.

MASCULIN
Seria I

1. DINAMO
2. Tractorul
3. Relonul Sov.
4. Petrolul TIJ.
5. Unlv. Iași
6. Celuloza Br.
7. C.S.U. Galați 
B. Metalul Vaslui
9. Comerțul C-ța 

10. Calculat Buc.
Seria a ll-o

Bv.
Bv.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13 3
1
2
2
3
0
0
1
0
4

11
9
8
7
8
8
7
7
4

2 337-256 29
6 340-335 23
7 314-265
8 317-322
8 

10 
10 
10 
11 
10

305-303 
325-340 
293-288 
288-346 
293-307
291-341

20 
18 
17
16
16 
15
14
12

I
I
I
I
I
I

318-254 29It 1. INDEP. Sibiu 18 14 10 2. Nitram. Fag. 18 12 1n 3. Minaur II B.M. 18 11 0- 4. Șt. Petroșani 18 10 0
5. Sideful Jimb. 18 8 2- 6. Timișul Lugoj 18 8 1- 7. Met. Huned. 18 8 1- 8. A.S.A. Tg. M. 18 8 01 9. C.S.M. Reșița 18 8 0i 

)
10. Oltul Sf. Gh. 18 0 0

FEMININ 
Seria 1

1. TEROM lași 1« 13 2
I

16 
16
16
16
16
16

n i
9 3
8 2
8 2
5 2
5 0
3
1

3
5 310-247 25
7 314-257 22
8 277-294 20
8 272-295 18
9 325-308 17
9 318-318 17

10 287-296 16
10 243-254 16
18 194-335 0

I
I
I

O
2

1 283-156 28
4 205-164 23
4 218-164
6 191-178
6 212-193
9 174-214

11 159-201
13 126-211
13 131-225

21 
18 
18
12
10
6
4

2. Textila Buhuși 16
3. Confec. Vaslui 16
4. Vulturul PI.
5. Relonul Sâv.
6. Conf. Câlârași
7. Spartac Buc.
8. Oltul Sf. Gh.
9. Gloria Ploiești
Seria a !l-a

1. UNIV. Cj.-Np.
2. Constr. Tim.
3. Voința Odor.
4. C.S.M. Sibiu
5. Constr. Huned.
6. Voința Sig.
7. Avîntul Cv.
8. Energ. D. T. S.
9. Textila Sebeș

10. Netex Bistrița
Notă :
Formațiilor masculine

Galați (seria I), Sideful____
șl Metalul Hunedoara (seria 
n-a), precum și celor 
Confecția '
Gheorgbe (seria I),
Drobeta Tr. Severin,___ ___
Sebeș și NETEX Bistrița (seria a 
n-a) li s-au scăzut cîte două 
puncte în clasamentul final pen- 
ru nepromovarea cu efective com
plete

18 
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
12

1
2
1

10 3
9 3
6 0
4 4
5 2
3 4
4 0

3 267-188 29
3 268-158 28
5 197-153 25
5 192-182
6 219-193 

12 175-213
10 225-231
11
11
14

176-217 
191-247 
167-295

23
21
12
12
12
10

8

C.S.U. 
Jimbolia 

a 
_ feminine 

Călărași, Oltul Sf. 
. Energetica 

Textila

a normelor de control.

LA
TURNEELE FINALE 
HANDBAL JUNIORI

sfirșitul acestei săptămîni 
--------- le finale 

de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La sfîrșitul acestei 
sînt programate turneele 
ale concursului republican __
handbal rezervat juniorilor. Vor 
lua parte echipele de băieți Și fete 
(categoria 15—16 ani) care au cîș- 
tlgat jocurile din etapa interjude
țeană. Meciurile se vor desfășura 
de vineri pînă duminică. La lași 
(Sala sporturilor) va avea loc 
turneul masculin, cu participarea 
echipelor C.S.Ș. Unirea Iași, C.S.Ș. 
Bacău, C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. 
Orșova, C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. „Bra- 
șovia*  Brașov, C.S.Ș. Sebeș, Mi- 
naur Baia Mare ; la Vaslui (Sala 
sporturilor) — turneul feminin, 
cu formațiile C.S.Ș. Vaslui, C.S.Ș. 
Constanța, C.S.Ș. > București, 
C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. 
Făgăraș. C.S.Ș. Universitatea Ti
mișoara, C.S.Ș. Dej.

I
I
I
I
I
I 
I

CURSURI Of INIȚIERE 
LA IN01

I
Clubul sportiv interșcolar 

al Liceului industrial 
mitrie Bolintineanu" 
pitală organizează 
de inițiere pentru 
tineri (4—18 ani), 
rioada 18 iunie — __
tembrie a.c. Cursurile pen
tru adulți au loc în perioada 
17 iunie — 30 august Seriile 
sînt de cîte două săptămîni, 
iar programul zilnic între o- 
rele 8 și 18. .

,Di- 
din Ca- 
cursuri 

copii și 
în pe- 

15 sep-

I
I
I
I
I

PLOPEN1, 13 (prin telefon). 
Așadar, deținătoarea Cupei a 
părăsit competiția, fiind învin
să de divizionara B. Steagul 
roșu, după o partidă dramati
că, la capătul a 120 de minute 
de luptă acerbă și după execu
tarea loviturilor de la 11 m, 
cele care aveau să dea cîștig 
de cauză „stegarilor-, care au 
dat o veritabilă lecție de com
bativitate. Pe un timp excelent 
Și Pe un gazon de foarte bună 
calitate. în fața a 7 000 de spec
tatori (cîteva mii de brașoveni, 
a căror comportare din finalul 
partidei o dezaprobăm), cele 
două formații au oferit un joc 
neașteptat de disputat. Acest 
lucru s-a văzut chiar din pri
mele minute, tind Gherghe și 
Bucur au ratat ocazii bune 
(min. 2 și 3). în min. 10, Pa
raschivescu, plecat din ofsaid, 
a avut și el o— ocazie. Jocul

este rapid, antrenant, dar pe 
alocuri și dur. Brașovenii rup 
ritmul, temporizează, după care 
zvîcnesc în ofensivă. Craiovenii 
nu reușesc să iasă din acest 
joc incomodați fiind și de mar
cajul sever al adversarilor.

In repriza secundă. Univer
sitatea Craiova a jucat mai 
bine a dominat dar n-a reușit 
să-și concretizeze superioritatea. 
Din min. 75, brașovenii au fost 
vizibil marcați de eforturile de
puse unii „dispărind" chiar din 
atac De fapt, a dispărut exce
lentul trio din Prima repriză. 
Popescu — Bucur — Paraschi
vescu, care, nemaiputind tine 
balonul, a lăsat totul Pe umerii 
apărării imediate, excelent con
dusă de.„ antrenorul echipei 
Pescaru. în Primele 90 de mi
nute de joc am mai notat oca
ziile lui Crișan (min. 8 și 58 
— șut pește poartă, de la 6 m).

Beldeanu (min. 35 — singur cu 
Portarul — și 78), Cîrțu (min. 
45 și 46) ; iar de la Steagul 
roșu, Bucur (min. 32 — șut pe 
lingă bară), Popescu (min. 50), 
Paraschivescu (min. 61). Să mai 
notăm intervențiile bune ale 
celor doi portari. Boldici și 
Clipa.

Și s-a ajuns la prelungiri... 
întrebarea era dacă vor mai 
rezista brașovenii. Mai ales că 
din minutele 87 și 91 craiovenii 
au adus două forțe proaspete 
în teren,. Marcu și Tilihoi (ul
timul în locul Iui Bumbescu, 
obosit de cîte faulturi a făcut 
asupra lui Paraschivescu). S-au 
comis insă multe 
in această parte 
arbitrul a avut o 
cilă. Prelungirile 
rizat printr-un joc de uzură, 
prudență de ambele părți și

iregularități 
a jocului și 
misiune difi- 
s-au caracte-

prin lipsa ocaziilor mari de 
gol.

După 120 de minute de joc 
în care nici una dintre echipe 
n-a reușit să înscrie un gol, au 
urmat loviturile de la 11 m, în 
următoarea ordine : Cămătaru 
1—0 ! Șulea 1—1 ; Marcu 2—1 ; 
Bucur 2—2 ; Beldeanu 3—2 ; 
Popescu 3—3 ; Crișan — bară !; 
Naghi — 3—1 ; Negrilă — apără 
portarul Clipa. Și, astfel, Stea
gul roșu se califică, neașteptat, 
dar Pe deplin meritat, în se
mifinalele Cupei României.

Arbitrul Otto Anderco (Satu 
Mare) a condus bine forma
țiile :

UNIVERSITATEA : BOLDICI
— Negrilă. Bumbescu (min. 91 
Tilihoi). ȘTEFĂNESCU, Purima
— TICLEANU. Beldeanu, UN- 
GUREANU — Crișan. Cămăta
ru, Cîrțu (min. 87 Marcu).

STEAGUL ROȘU : CLIPA — 
Papuc, PESCARU. Mihăilescu 
(min. 15 Adami). NAGHI — 
ȘULEA, Popescu, Bucur — ȘiS- 
că (min. 69 Gadja). PARAS
CHIVESCU, Gherghe.

Constantin ALEXE

Steaua - Politehnica Timișoara 3-1 (2-0)

BUCUREȘTENII AU „NAVIGAT**
MAI BINE TACTIC

CRAIOVA, 13 (prin telefon).
La numai trei zile după eșe

cul de la Pitești, campioana 
„en titre', Steaua, a „tras" 
tare astăzi, pentru Cupă, bine
cunoscuta specialitate a clubu
lui militar. Dar pentru a-și în
vinge adversarul. in afara unei 
dăruiri exemplare (atu prețios, 
cu care a înfruntat și ploaia 
torențială și rtntul ostil). Stea
ua a aruncat in lup’ă o con
cepție tactică superioară ce
lei etalate de „Poli'.

Intr-adevăr, spre deosebire de 
„mijlocul*  hs „Poli' (azi 
greoi și neinspirat. deoarece 
tind Dembrovschi lipsește se 
simte), linia mediană a bucu- 
reștenilor a acționat mult mai 
clar, pasele rapide, in atfind- 
me, ale tui Dumitru fi Steica

11, U • acțiune «tensivă pe 
partea dreaptă, mingea expedi
ată de eL de U circa 2*  m. va 
intilni piciorul lui Păltinițan, 
de aude, prinzind boltă. îl va 
.-Sări- pe Bathori, ieșit, și Ta 
pe pod in fundul plasei. Și 
după gol, Steaua se va menți
ne in atac (grație jocului mai 
legat, cu participarea întregii 
echipe) și va rata, in min. 20, 
printr-un fundaș, Anghelini, 
urcat impetuos pe culoarul Iui. 
Apoi, ploaia in averse va in- 
muia vizibil gazonul, oprind in 
băltoace mingile șutate pe jos. 
Consecință firească a superio-

rității el, Steaua realizează 
desprinderea in min. 30: Du
mitra execută o lovitură libe
ră de La circa 25 m, A. IONES
CU urmărește atent balonul 
deviat din zid și înscrie din 
aprepicrc. Același A. Ionescu 
scapă pe contraatac, In min. 
37 dar, in apropierea porții lui 
Bathori. la capătul unui efort 
prelungit, cade și e deposedat 
de Mehedințu. Singura ocazie 
a tui „Poli" in această primă 
parte a jocului o notăm In 
mtn 43. tind Angbel, excelent 
, gAsit- de Nucă eu o centrare 
înapoi, va trimite alături, de la 
19 m.

O repriză 
tă de aici 
combatante, 
practic jucat in min. 59: 
Răducanu șutează la 
din interiorul careului, balonul 
deviază din Bathori, nesigur, 
in stilpul sting al porții, o 
nouă deviere spre ZAMFIR și 
șutul acestuia, de la circa 12 m, 
lateral stingă, trimite mingea 
in plasă. Cu trei minute mai 
devreme .— trebuia spus — la 
un atac al timișorenilor, Iorda-

întreagă le aștcap- 
inainte pe ambele 
dar meciul va fi

M. 
poartă

che i-a agățat piciorul lui Na
du, fără ca arbitrul FI. Cenea 
să acorde penalty-ul. în sfir
șit, abia in min. 82 „Poli" în
scrie golul ei de onoare, prin 
COTEC, al cărui șut de la 20 m 
il va înșela pe N. Răducanu și 
va poposi in plasă. Meci jucat, 
insă, încă din prima repriză, 
datorită superiorității evidente, 
o superioritate de care am 
vorbit de Ia început.

FU Cenea (Caracal) și-a scă
zut destule puncte la faza Ia 
care nu a acordat penalty. îi 
acordăm, totuși, calificativul de 
satisfăcător. Au jucat forma
țiile:

STEAUA: IORDACHE (min. 
79 N. Răducanu) — ANGHE
LINI, Sameș, FL. MARIN 
(min. 79 Agiu), Nițu — DU
MITRU, STOICA, Iordănescu 
— M. RĂDUCANU. A. IONES
CU. C. ZAMFIR.

POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
Bathori — Floareș, Păltinișan, 
MEHEDINȚU, Vișan — Roșea 
(min. 76 Volaru), COTEC, La- 
ța — Anghel, Nucă. Petrescu 
(min. 46 Nadu).

Gheorghe NICOLAESCU

F. C. M. Galați - Dinamo București

NUNWEILLER NU RENUNȚAa

1-3 (0-2)

LA EVENT
telefon), 

juca la 
tdevizo- 

bine de 
venit

BUZĂU, 13 (prin 
Deși echipa locală 
Brăila, deși tentația 
rului era mare, mai 
10 000 de spectatori au
pe stadionul Gloriei pentru a 
urmări atractivul meci dintre 
liderul seriei I a Diviziei B. 
F.C.M. Galați, și divizionara A 
Dinamo București, candidată 
la titlul național. Așa își de
monstrează buzoienii marea loc 
dragoste pentru fotbal. în fața 
unei asemenea asistențe, stin
gherită la început de titeva re
prize de ploaie, gălățenii și 
bucureștenii au abordat cu 
mult interes rivnita calificare 
în semifinalele popularei com
petiții. Chiar din primul mi
nut, Țălnar face o cursă de
bordantă, centrează la D. Geor
gescu, in careu, insă acesta 
reia din voleu cu mult peste 
poartă. Dinamo a început jocul 
cu „motoarele în plin", pentru 
a tăia de Ia început prezum-

se propulsează fi. cu capul, 
trimite cu boltă peste Oană. 
care are partea sa de vină : 
1—0. F.CJÎ. acuză șocul și nu 
dă replica așteptată. Ceea ee 
place la Dinamo este perma
nenta mișcare în teren. pre
ocuparea tuturor pentru un joc 
colectiv. La puținele „urcări" 
în atac ale divizionarei B, 
Cheran, Sătmăreanu și Dinu 
nu au probleme deosebite, de
oarece gălățenii joacă eu mingi 
decisive din linia de fund.

..nerentabrlc" in fața unei apă
rări foarte sigure. Dinamo do
mină insistent și, ia min. 31, 
D. GEORGESCU majorează 
scorul, amendind marea gafă a 
libero-olui Constantinescu. Re
priza se încheie după ce, in 
min. 36, Dragnea șutează cu 
efect, Oană boxează defectuos 
mingea care se îndrepta spre 
gol și Haiduc salvează in cor
ner. de pe linia porții.

Reluarea jocului debutează 
eu o incredibilă ratare (min 
47) a hn D. Florian. F.C M. 
încearcă o regrupare a com
partimentelor sale, o avansare 
a liniilor spre buturile dina- 
moviste și. in min. 53, Ia • 
bilbiială a apărării dinamovis- 
te, Cramer il deschide pe 
BURCEA, Augustin luftează și 
gălățcanul reduce din handi
cap. Meciul se relansează, tri
bunele se ir.cing și, surprinză
tor. Dinamo se clatină In apă
rare. Divizionara B joacă acum

mai cu... tupeu, este mai exac
tă în serviciu, Burcea, Orac și 
R. Dan activizează ofensiva. 
Gălățenii trec pe lingă două 
mari situații de a înscrie prin 
Florea (min 57) și Bejenaru 
(min. 76). Dinamo avea să-și 
regăsească liniștea abia în 
min. 83, prin frumosul gol mar
eal de VRÎNCEANU.

A 
mai 
care 
mite 
avut 
calificare (meritată) în semi
finale, Dinamo atacă acum 
eventul anului : Campionat — 
Cupă.

A arbitrat foarte bine C. Teo- 
dorescu (Buzău) următoare
le formații :

F.C.M. GALAȚI: Oană — 
Haiduc, VLAD, Constantinescu, 
Țolea — Bejenaru, Cramer 
(min. 86 Balaban), BURCEA — 
R. Dan, Florea, Orac

DINAMO ; Anuței — Cheran 
(min. 46 Lucuță), DINU, SĂT- 
MAREANU. I. Marin — Drag- 
nea, AUGUSTIN, CUSTOV — 
D. Florian (min. 71 Vrîncea- 
nu), D GEORGESCU, Țălnar.

Stelian TRANDAFIRESCU

fost o partidă antrenantă, 
ales în repriza a doua, în 
F.C.M. a forțat în anu- 
momente, iar Dinamo a 
unele scăderi. Cu această

Sportul studențesc - Gloria Buzău 4-0 (1-0)

nIUIlllllUL ITIUIT1L1

BRĂILA, 13 (Prin telefon). 
Pe frumosul stadion Munici
pal din localitate, într-o orga
nizare excelentă (brăilenii au 
devenit specialiști ai meciuri
lor de Cupă găzduite de ora
șul lor). Sportul studențesc șl 
Gloria Buzău au oferit un 
meci interesant, de bun nivel 
tehnic, 
mosferă 
toria a 
echipei

Prima repriză i-a arătat in- 
tr-o evidentă superioritate o- 
fensivă Pe jucătorii Sportului 
studențesc. Ei au reușit, mai 
ou seamă prin combinațiile 
.triunghiului" Chihaia — O. Io
nescu 
Uzeze 
loase, 
pănit 
creat 
Patru _ __ Si___ .
a fost foarte aproape de gol.

desfășurat într-o at- 
de corectitudine. Vic- 

revenit, cu 4—0 (1—0), 
bucureștene.

— A. Rădulescu, sâ rea- 
multe acțiuni sPectacu- 
rapide, care au descum- 
apărarea buzoienilor și au 
poziții bune de șut. De 
ori echipa bucureșteană

în min. 11 Tănăsescu, pătruns 
impetuos în careu, a ezitat și 
• fost deposedat in extremis 
de fundașul Simion, la numai 
6 m de poarta lui Cristian H. 
îr» min. 13 Iorgulescu a reluat 
puternic, cu capul, centrarea 
lui Chihaia, dar portarul Glo
riei a deviat in corner. După 
alte 11 minute. Iorgulescu i-a 
.pus" o minge excelentă lui O. 
Ionescu, dar mijlocașul Sportu
lui studențesc a șutat puternic 
In stilpul din dreapta al Por
ții apărate de Cristian n. în 
min. 30 a greșit Toma. Rădu- 
lescu a interceptat balonul, a 
pătruns de'”'s. a șu’at. da- m!n- 
gea a întîlnit același stîlp. în 
sfirșit. in min. 38 jucătorii 
bucureșteni n-au mai greșit și. 
Ia centrarea Iui Chihaia, sesi- 
zind ezitarea apărătorilor ad- 
verși, O. IONESCU a reluat 
in plasă : 1—0. Pînă la pauză 
am mai notat doar acțiunea

spectaculoasă a lui Negoescu, 
Încheiată cu un Șut Pe lingă 
poarta lui Moraru (min. 45).

Bucureștenii vor reuși foarte 
rapid desprinderea după pauză. 
In min. «7, MUNTEANU H (a- 
celași veritabil» Cabrini al 
Sportului studențesc) reușește • 
reeditare a loviturii sale „bom
bă- din partida eu F.C. Argeș, 
din campionat, și ridică scorul 
La 2—9. Din acest moment bu- 
zoienii acționează cu mai multă 
reținere, fiind evident faptul că 
au și intrat In febra partidei 
cu Jiul, de care depinde soarta 
lor în campionat Sigur că 
bucureștenii nu se lasă prea 
mult invitați și își construiesc 
o victorie tiară, pe deplin me
ritată, la o diferență de Patru 
goluri. Ultimele două au fost 
înscrise de IORGULESCU (min. 

și. dro nou, de fundașul 
MUNTEANU II, printr-un șut 
„specialitatea casei- (min. 88).

Cei Peste 12 000 de spectatori 
au urmărit o partidă Intere
santă. cu goluri frumoase, cu 
acțiuni spectaculoase, datorate 
mai cu seamă echipei bucu- 
reștene. aflată într-o excelentă

dispoziție de joc. Ea și-a ono
rat și a doua prezență (conse
cutivă) pe stadionul din Brăila, 
unde a devenit favorita publi
cului, printr-un nou succes, 
care o aduce în penultima fază 
a Cupei României.

Arbitrul T. Balanovici (Iași) 
a condus bine următoarele for- , 
mâții :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Moraru (min. 75 Lazăr) — Stroe, 
Cazan, B. Grigore, MUNTEA
NU II — TANASESCU. O. IO
NESCU. RADULESCU — CHI
HAIA. Iorgulescu (min. 80 M. 
Sandu), Cățoi.

GLORIA BUZÂU : Cristian 
II — Ivana, SIMION. Vlad, 
Neculce (min. 53 Dobre) — 
GHIZDEANU (min. 46 Tulpan),’ 
Toma — Petreanu. NEGOESCU, 
Stan, Gh. Radu.

Eftimie IONESCU j

• AZI, TRAGEREA LA 
SORȚI A SEMIFINALELOR 
CUPEI ROMÂNIEI. Reamintim 
că astăzi la prînz (ora 12), la 
sediul F.R.F., va avea loc tra
gerea la sorți a semifinalelor 
Cupei României.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE Prin Moscova ‘79
EVOLUȚII EXCELENTE 

ALE CANOTOARELOR 
LA „REGATA PRAGA"

Canotoarele românce au a- 
vut o comportare foarte bună 
la întrecerile celei de a 105-a 
ediții a „Regatei Praga“, ob- 
ținînd 6 victorii în fața sporti
velor din R. D. Germană» 
Franța, Austria, Iugoslavia si 
Cehoslovacia. Astfel, echipajul 
de 2 f.c. alcătuit din B. Oprea 
și El. Dospinescu a ieșit învin
gător în ambele zile ale com
petiției. Tot cu o dublă victo
rie Și-a încheiat evoluțiile și 
barca de 4 + 1 vîsle (Zaharia, 
Horvat, Crețu, Catană și An- 
ghel). In sfirșit, în cea de a 
doua zi a concursului, alte două 
ambarcațiuni românești s-au si
tuat Pe Primul loc, cea de 4+1 
rame (Avram, Tănase, Mârăn- 
descu, Kodelka și Matei) și cea 
de 8+1 (Oprea. Dospinescu. A- 
vram, Tănase. Mărăndescu, Ko
delka. Luchian, Pușcaș si Ma
tei).

ANCA KISS, 
DIN NOU IN FRUNTE

învingătoare în recentul con
curs de la Antibes, tînăra gim
nastă româncă Anca Kiss a 
repurtat un nou succes inter
național de prestigiu, de data 
aceasta la Orleans, unde s-a 
situat pe locul întîi Ia indivi
dual compus cu 39,20 puncte, 
urmată în clasament de Zhu 
Zheng (R.P. Chineză) 38,70 p. 
Rodica Dunca (România) 38,40 
p, Ujzigetti (Ungaria) 37,70 p. 
Wen Ju (R.P. Chineză) 37,30 
p, Marinova (Bulgaria) și Ze- 
linkova (Cehoslovacia) 37,10 p, 
Kellans (S.U.A.) 36,70 p, Dando 
(Anglia) 36,50 p.

„Turneul (arilor 
socialiste**  
la scrimă

(Cristina Cojocaru, Margareta 
Ghile și Mitica Junghiatu) au 
înregistrat 2:06,3, 2:06,8 și, res
pectiv, 2:06,9, dar este de aș
teptat ca aceste cifre să fie 
sensibil ameliorate, ceea ce 
le-ar putea face pe autoarele 
lor competitive pentru un loc 
fruntaș la „europenele" de la 
Bydgoszcz. Și n-ar fi singu
rele noastre candidate. Craio- 
veanca Ana Marcu, cu 23,9 s 
pe 200 m șî mai ales cu 53,6 
pe 400 m, emite și ea justifi
cate pretenții, ca și reșițeahea 
Doina Maxim, constantă la 
peste 52 m la suliță, Elena A- 
florii, din Deva, 13,8 s la 100 
mg și 6,19 m la lungime, mi
cuța arădeancă Eugenia Nicola 
la 1500 m.

Dintre băieți ne-au plăcut, 
prin evoluția și siguranța lor, 
cîmpulungenii Aurelian Tarbă 
la garduri (14,3 la 110 și 52,9 
la 400 m) și Mihai Ene la 
triplu (15,78 m), ieșeanul Ion 
Sandu la sprint (10,3 la 100 m 
și 21,5 la 200 m), cu mari dis
ponibilități pentru 400 m, tul- 
ceanul Dumitru Sapoval la 
5000 m (14:25,5) ș.a.
• Ținem să remarcăm în 

mod deosebit și comportarea 
unor juniori de cat. a Il-a :

rael) 4 p. Aceștia se califică pen
tru turneul Interzonal.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Londra : McEnroe 
— Pasare!! 6—4, 6—4. • Rezultate 
din ziua a doua a campionatelor 
Belgiei : Lendl — Kirmayr 7—5, 
6—4 ; Franulovlcl — Fagel 7—6,
6— 1 ; Smld — Johansson 7—5,
1— 6, 6—4 ; Martin — Stevaux
7— 5, 6—4 ; McNamara — Vasselin
2— 6, 6—4, 6—1.

TENIS DE MASA • La Bour- 
ges. Intr-un meci internațional 
amical, selecționata Ungariei a 
Învins cu 5—2 formația Franței. 
In cea mal disputată partidă, 
Secretin l-a Întrecut cu 2—0 
(25—23, 21—19) pe Jonyer.

OPOLE, 13 (prin telefon). 
După primele două probe in
dividuale desfășurate în cadrul 

Turneului internațional de 
scrimă dotat cu „Trofeul țări
lor socialiste" au urmat să-și 
dispute locurile pe podium e- 
chipele masculine de floretă 
și sabie.

Reprezentanții noștri au reu
șit, în final, să se claseze pe 
aceleași locuri ocupate și în 
turneele individuale, respectiv 
locul 2 în proba de sabie și 
3 în cea de floretă — mascu
lin. în întrecerea sabrerilor, 
echipa României a învins în 
cadrul grapelor preliminare 
formația Cubei (9—1) și pe 
cele ale Poloniei I și R.D.G., 
după dispute foarte strînse, în
cheiate la tușaveraj : 8—8
(59—56 tușe date în partida cu 
Polonia I și 68—64 t.d. cu 
R.D.G.). în turneul final (la 
care au contat și rezultatele 
din grupe), reprezentativa 
României a învins pe multipla 
campioană mondială și olim
pică, formația U.R.S.S., cu 9—7 
(pentru echipa noastră au

ÎNAINTEA MECIULUI DE „CUPA DAVIS 
ROMÂNIA -R.F. GERMANIA

(Urmare din pag. 1)

Gogu Viziru, căpitanul neju
cător al echipei noastre, își 
strunește elevii. Nici un minut 
nu trebuie irosit. Florin Segăr- 
ceanu a schimbat zgura Roland 
Garros-uiui cu cea de acasă 
și încearcă ritmul nou al pa
șilor între linii. Traian Marcu 
caută drumul cel mai rapid 
spre fileu, gîndind la ziua du
blului. Titi Hărădău își cum
pănește forța retururilor de la 
linia de fund.

Pe alee apare Ilie Năstase. 
Răspunde cu un zîmbet larg 
la saluturi. Cîteva minute îna
inte de antrenament, a avut 
de lucru cu doctorul A. Cris- 
tache, medicul lotului. Ten
siunea... Pulsul... Reflexele 
musculare... Totul e în ordine I 
Iată-1 pe teren. Ca totdeauna, 
Ilie are cei mai mulți specta
tori în tribune. Unuia îi trimi
te, în glumă, o minge de „bun 
găsit". Iar pe Gogu, venit să-i 
primească serviciile, îl bombar
dează cu „ași". Ca în zilele sale 
de vîrf. Are 117 meciuri în 
„Cupa Davis". Duminică va 
avea, probabil. 120. Al treilea 
scor din întreaga istorie a 
tenisului, mai mult decît Ma
nuel Santana (119).

între timp, oaspeții vest- 
germani își urmează riguros 
programul de încălzire. Peter 
Elter. Uli Marten, Max Wfln- 
schig fac prima lor cunoștință 
cu terenurile bucureștene. Le 
revede Jurgen Fassbender, care

IN TURNEELE DE ȘAH
• După 11 runde, în turneul

internațional feminin de la
Novi Sad conduce Nana Alek- 
sandria (U.R S.S.) — 8'/, p (1), 
urmată de Dana Nuțu (Româ
nia) — 8 p, Suzana Veroczy
(Ungaria) și Hana Erenska
(Polonia) cite 71/, p (1), Lia
Bogdan (România) — 6 p (1), 
Dușița Cejici și Zorița Nikolin 
(ambele Iugoslavia) — cîte 
6 p etc. în runda a 11-a, 
Dana Nuțu a învins-o pe Oli
vera Prokopovici (Iugoslavia), 
iar Lia Bogdan a întrerupt 
partida cu Eleonora Ranc (Iu
goslavia).
• In runda a 9-a a turneu

lui de la Kecskemet (Ungaria) 
marele maestru român Mihai 
Șubă a remizat cu marele ma
estru sovietic Rafael Vaganian, 
rezultat consemnat și in parti
da Rigo — Barczay. Alte re
zultate : Noceiras — Vogt 1—0; 
Farago — Honfi 1—0 ; Tompa 
— Csom 1—0 ; Groszpeter — 
Popov 1—0. Lider al clasamen
tului se menține Noceiras 
(Cuba), cu 7 puncte, urmat de 
Vaganian (U.R.S.S.) — 6 p, 
Șubă (România), Csom și Fa
rago (ambii Ungaria) — cu 
cîte 5V, p
• în turneul de la Cioka 

(Iugoslavia), după 11 runde, pe 
primul loc se află Velikov 
(Bulgaria) — 8 p. urmat de 
Mesing (Iugoslavia) — 7>/, p. 
Maestrul român Neboișa Ilijln, 
care a pierdut partida cu Sy
dor, ocupă locul cinci. cu 
61/, p.

ÎNTRECERI INTERNATIONALE 
DE LUPTE '

• Ieri, cele două loturi de 
juniori ale țării noastre s-au 
întors din R. D. Germană, un
de au participat la două tur

ECHIPA DE SABIE LOCUI 2,
IAR CEA A FLORETIȘTILOR - LOCUL 3

punctat C. Marin și AI. Nilca 
cîte 3 v, L Pop 2 v, E. Oan- 
cea 1 v — în ultimul asalt, 
decisiv, 5—0 cu Aliohin, pen
tru sovietici victoriile fiind 
repurtate de Burțev 4, Baje
nov, Aliohin și Nikișin cîte 1), 
dar a pierdut în fața actualei 
campioane mondiale, echipa 
Ungariei, cu 8—6 (Pop 3, Mus
tață 2, Nilca 1, C. Marin, iar 
pentru Ungaria : Bojdoso 4, 
Gerevich și R. Nebald cîte 2, 
Gellert). Astfel, echipele me
daliate au fost departajate 
doar de numărul victoriilor in
dividuale ! Iată clasamentul fi
nal al probei de sabie : 1. 
U.R.S.S. 2 v (25 v. ind.), 2. 
România 2 v (23 v. ind.), 3. 
Ungaria 2 v (20 v.ind.).

în proba pe echipe a flore- 
tiștilor, formația noastră a în
trecut, în grupa preliminară, 
pe cele ale R.D.G. (9—5) și 
Bulgariei (9—0), pentru ca în 
turneul final să piardă la pri
mele favorite, echipele U.R.S.S. 
cu 8—5 (Kuki 4, Petruș 1, Tiu, 
Roșu, Buricea și, respectiv, E- 
gorov 2, Lapițki 3, Kosenko 1, 

a mal jucat aici în 1971, In 
precedentul meci cu formația 
noastră. A avut atunci o re
marcată apariție în partida de 
dublu, în timp ce simplurile le 
jucau Bungert și Kuhnke. Dar 
a fost 5—0 pentru noi...

Cit va fi acum 7 Iată ce am 
vrea să știm dinainte și nu 
numai ca simpli amatori de 
pronosticuri. Fiindcă o victo
rie ar aduce echipa României 
în semifinalele zonale. Iar 
acolo ne întîmpină Suedia, cu 
Bjorn Borg în formație (așa 
am aflat în ultimul moment).

Deocamdată, așteptăm prima 
minge a întîlniriî. Vineri, ora 
14.

TELEX •TELEX •TELEX FOTBAL MERIDIANE
ATLETISM • în ultima zl a 

concursului de la Budapesta, Ist
van Major (Ungaria) a cîștigat 
proba de săritură în înălțime, cu 
2,21 m. • In Berlinul Occiden
tal, tanzanianul Souleiman Ny- 
ambul a cîștigat 3 000 m cu 
7 :43,7, Iar poloneza Sofia Biel- 
czyk a terminat învingătoare ia 
proba de 100 m garduri cu 12,90 
• Meciul triunghiular masculin 
de la Torino s-a încheiat cu ur
mătoarele scoruri : Polonia — 
Italia 114—109 p ; Polonia — Ca
nada 153—66 p ; Italia — Cana
da 141 — 78 p.

ȘAH • Turneul zonal masculin 
desfășurat la Lucerna (Elveția), 
a fost cîștigat de Hubner (R.F.G.) 
cu 6 p din 7 posibile urmat de 
Grtlnfeld (Israel) 5 p, Dagen (Is-

nee internaționale de lupte 
greco-romane și libere. La 
Lukenwalde, cei de la greco- 
romane au obținut un succes 
remarcabil, trei dintre ei cla- 
sindu-se pe primul loc : V.
Teodor (62 kg), P. Ursu (81 
kg) și C. Gherasim (+87 kg). 
La același concurs, M. Ștefan 
(48 kg) a ocupat locul 2, iar 
D. Spetcu (52 kg) s-a clasat al 
treilea. La Leipzig, în con
cursul de libere, T. Drăgan (65 
kg) a cîștigat întrecerea. iar 
N. Caciora (52 kg), L Boca 
(57 kg) au ocupat locul secund 
la categoriile lor. D. Cozariue 
(81 kg) s-a clasat pe locul 3.
• Azi, de la ora 17, în sala 

Progresul din Capitală echipa 
de greco-romane a clubului 
Steaua întilnește selecționata 
armatei italiene.

LOTUL ROMÂN PENTRU 
CE DE SKEET

Echipa reprezentativă de 
skeet (talere aruncate din 
turn) a plecat în Italia pentru 
a participa la Campionatele 
europene rezervate acestui gen 
de arme. Competiția va fi găz
duită de localitatea Monteca- 
tini, al cărui poligon a devenit, 
de multă vreme, centrul de 
atracție a trăgătorilor cu ar
ma de vînătoare din peninsula 
italică și, adeseori, din Europa, 
întrecerile se vor desfășura 
vineri (75 t), sîmbătă (75 t) și 
duminică (50 t), pentru seniori, 
juniorii urmînd să-și încheie 
concursul în după-amiaza zilei 
de sîmbătă, odată cu cel de al 
150-lea taler. Lotul nostru este 
alcătuit din Bogdan Marinesen, 
Ionică Ion, Adalbert Oster și 
Sabin Popa (seniori), Florea 
Alexandra, Ion Toman și Ște
fan Egri (juniori), el fiind con
duși de antrenorul Anatolie 
Sălceanu.

Isakov 2) și Poloniei cu 9—6 
(Kuki 3, Petruș 2, Tiu 1, Bu
ricea și, respectiv. Kozejowski 
3, Zich, Martewicz și Syp- 
newski cîte 2, Robak). în par
tida decisivă U.R.S.S. — Polo
nia 9—6. în clasamentul final, 
pe primul loc U.R.S.S. 2 v, ur
mată de Polonia 1 v și Româ
nia 0 v.

După o zi de pauză, între
cerile se reiau cu proba femi
nină de floretă.

Tiberiu STAMA

OPTIMISM PENTRU 0
(Urmare din pag. I)

CONTURURI ALE OLIMPIADEI '80
Primul contact cu viitoarele Jocuri 

Olimpice de anul viitor de la Moscova, 
un avion al companiei „Aeroflot" pe 
care stă scris „Transport oficial al Olim
piadei ’80". La aterizare, pe aeroportul 
Șeremetievc de Ungă Moscova, consta
tăm că toate avioanele țării gazdă poar
tă aceeași emblemă. Pe șosea și la in
trarea in marele oraș, pancarte mari, 
multicolore, cele mai multe cu zimbetul, 
de pe acum cunoscut, al ursulețului 
,Mișa“, mascota Jocurilor Olimpice ’S0, 
sugerează vizitatorilor apropierea celei 
de a 22-a Olimpiade de vară.

Luna trecută. Moscova a găzduit Con
gresul anual al Asociației Internaționale

a Presei Sportive. 200 de delegați reprezentind asociații ale 
presei sportive din aproape 50 de țări de pe 4 continente 
(Australia absentă) au aflat preocupările Comitetului de or
ganizare de la conducătorii C.O.J.O.—'80. Moscova se pre
gătește să devină în întregime olimpică, evenimentul sportiv 
major al anului viitor preocupind pe toți interlocutorii noș
tri, implicați direct sau indirect intr-un angrenaj olimpic 
uriaș. Dimensiunile Olimpiadei au crescut de la o ediție 
la alta și, așa cum fiecare organizare a depășii pe cealaltă, 
este de așteptat ca in 1980 să se realizeze un nou record.

Se anticipează că numărul de spectatori care vor viziona 
Jocurile Olimpice la Moscova va fi cu circa 2 000 000 mai 
mare decit cel înregistrat la Montreal (3 200 000). Au fost 
tipărite 5 800 000 bilete de intrare la competițiile sportive^ 
depășindu-se astfel cu 1,6 milioane numărul de bilete de la 
Olimpiada precedentă. Printre spectatori se vor număra 
600 000 de oaspeți turiști, dintre care 300 000 din străinătate, 
fiecare turist dispunind în medie de un bilet pe zi. Servi
ciile pentru aceștia vor fi asigurate de 150 000 de persoane 
de diverse profesiuni, dintre care 10 000 de interpreți pen
tru 45 de limbi străine.

Cei 7 400 de reprezentanți ai presei și radioieleviziunii 
vor dispune de mijloace modeme de transmisie. In prezent 
se lucrează la cea mai mare centrală telefonică interurbană 
și internațională din Europa și la un turn suplimentar de 
teleradio, pe lingă cel existent de la Ostankino, care va 
asigura transmisiile televizate și radiodifuzau pentru 18—20 
canale TV ți 100 canale radio.

Contururile amenajărilor și construcțiilor celor 76 de in
stalații olimpice sînt impresionante. Le vizităm in 6 din 
cele 8 zone ale Moscovei. De la cel mai important ansamblu 
sportiv, de la Lujniki, cu Stadionul Olimpic la noile palate 
sportive ale Ț.S.K.A., la stadionul acoperit de pe Bulevar
dul Mir sau ansamblul de la Krilatskoe, se prefigurează 
marile întreceri olimpice din 1980 (21 sporturi și 203 probe), 
la care vor lua parte cei mai buni 12 000 sportivi din în
treaga lume, printre care și sportivii români.

Profilul Satului olimpic, de la capătul bulevardului Mi- 
ciurin, îl vedem de departe. Pe 107 hectare, 18 imobile cu 
cite 16 nivele fiecare, dispuse în dreptunghiuri de cite 6 
blocuri. Complexul de locuințe cuprinde ți un mare an
samblu sportiv, eu săli și piscine, terenuri de antrenament, 
un restaurant de 4 000 locuri, baruri, cinematografe, săli de 
concerte, magazine, dispensare etc.

De la balcoanele blocurilor din Satul olimpic se văd co
linele Lenin și stadionul eu același nume unde, peste 400 
de zile, la 19 iulie 1980, va fi aprinsă flacăra olimpică și va 
fi inaugurată cea de a XXII-a Olimpiadă modernă.

Aurel NEAGU

BUNA «PREZENTARE LA ATLETISM JUNIORI
Gabriela Coteț (Focșani), năs
cută în 1964, 5,97 m la lungi
me, Nicoleta Lia (Craiova), 
n. 1963, 24,1 la 200 m și 54,4 la 
400 m, Virginia Zamfira (Cra
iova), n. 1963, 56,0 la 400 m,
Mihaela Banca (Buc.) n. 1964, 
5.75 m la lungime, Dieter Zim
merman (Sibiu) n. 1963, 50,9 la 
400 m, Ion Bulac (Buc.) n. 1962, 
53,2 la 400 mg, Marian Nenciu 
(Galați), n. 1962, 14,99 m la 
triplu, Mihaela Budecan (Hu
nedoara), n. 1964, 2:11,5 la 800 
m. Eugen Popescu (Buc.) șl 
Ion Buligă (Drobeta Tr. Se
verin), născuți în 1963, amîn- 
doi cu 2,10 m la înălțime etc. 
Sînt speranțe autentice ale 
atletismului.
• Cele mai bune dintre uni

tățile școlare reprezentate în 
întrecere, licee în care se mun
cește cu pasiune și cu seriozi
tate, au fost acum (în baza 
locurilor de pe podium) : 1.
Liceul filologie-istorie C-lung 
(director M. Răuțoiu) 6+3+4, 
2. Lie. filologie-istorie nr. 2 
Buc. (director Eug. Danciu) 
5+6+2, 3. Lie. N. Bălcescu 
Craiova (director Viorica Hi- 
noveanu) 3+1+3, 4. Lie. Elec- 
troputere Craiova (director Ma
rin Năstasie) 3+1+0, 5. Lie. 
pedagogic Deva 2+1+1, 6. Lie. 
informatică Iași 2+0+0, 7. Lie.

DE LA SECRETARIATUL 
Uniunii europene de fotbal se 
anunță că tragerea la sorți a 
meciurilor din primul tur al noii 
ediții a cupelor europene va avea 
loc la 10 iulie, la ZUrich, în sa
loanele hotelului Atlantis-Shera
ton. IN TURNEUL de la Paris, in 
semifinale : Steaua Roșie Bel
grad — St. Germain Paris 2—0 
(0—0) ; Benfica Lisabona — Se
lecționata olimpică a Braziliei 
2—0 (1—0). FINALA „Cupei Bel
giei* *4 : Beerschot — F. C. Bru
ges 1—0 (0—0). DIN CAUZA
unei ploi torențiale, meciul de 
la Klagenfurt dintre selecționa
tele secunde ale Angliei și Aus
triei a fost întrerupt în minutul 
59 (și nu a mal putut fi conti
nuat) cînd scorul era 1—0 în fa
voarea jucătorilor englezi. CU

M. Eminescu Iași 1+1+3, 8.
Lie. nr. 1 Baia Mare 1+1+2, 
9—10. Lie. industrial nr. 4 Re
șița și Lie. naval Tulcea 
1+1+0, 11—15. Lie. chimie 
Brăila, Uc. IOR Buc., Lie. 
Construcții Craiova, Lie ind. 
nr. 4 Arad și Lie. matematică- 
fizică Reșița cu 1+0+0 etc. 
Au fost insă și multe școli ale 
căror rezultate sînt modeste 
sau chiar slabe. în această ca
tegorie din urmă includem li
ceele din Timișoara, Constanța 
și Pitești, cu prezențe... ano
nime 1
• Iată, în încheiere, și o lis

tă a cîtorva dintre profesorii 
care s-au evidențiat prin re
zultatele elevilor lor: Gh. Măr- 
gineanu (Arad), Elisabeta Stă- 
nescu, Maria Pandele-Florescu 
(București), Gabriel Bădescu. 
Mihai Puțara. C-tin Staicu 
(C-lung), Fane Cioacă, Mihal 
Nistor, Șt. Popescu, Ionel Ghi- 
ță (Craiova), Mihai Niculescu 
(Deva), Ștefan Chilărescu, Va- 
sile Midvighi (Iași), Mihai Mo
rozov (Tulcea), C-tin Scurta 
(B. Mare) ș.a. Munca lor și a 
altora va H în măsură să fia 
apreciată însă, cel mal bine, 
după rezultatele la marila 
competiții internaționale care 
urmează...

PRILEJUL recentului turneu în
treprins în Europa de către echi
pa Argentinei, specialiștii au fost 
Impresionați în mod deosebit da 
tînărul Diego Maradona (19 ani), 
a cărui virtuozitate tehnică 
se pare că nu au avut-o la a- 
ceastă vîrstă nici Pele, nici Si- 
vori. Scund de statură (1,65 m).' 
dar foarte robust (greutate 73 kg),' 
Maradona este un jucător dotat 
cu fantezie, spontaneitate, și un 
desăv*r=:it  control al balonului 
ECII1PA Nottingham Forest, 
cîștiqătoare a ultimei ediții a 
C.C.E. va disputa ..Cupa inter
continentală4* cu o formație ar- 
gentiniană (Boca Juniors sau En- 
dependiente). precum și ,,Super-^ 
cupa Europei**.  în care va întîl- 
ni pe Barcelona, învingătoare în 
„Cupa cupelor".
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