
Sorții au decis cele două semifinale

ale ,,Cupei României” la fotbal

STEAGUL ROȘU BRASOV - STEAUA 
SI DINAMO-SPORTUL STUDENȚESC * 9

Tragerea la sorți a semifinalelor „Cupei României". Extrage din 
urnă fostul internațional Dan Coe Foto : I. MIHAICA
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Trei zile de tenis de anvergură la arena Progresul

ROMANIA - R. F. G. IN „CUPA DAVIS“

Ieri, la sediul F.R.F., în Pre
zența delegaților celor patru e- 
chipe calificate, a avut loc tra
gerea la sorți a semifinalelor 
«Cupei României". Sarcina ex

• STEAGUL ROȘU BRAȘOV - STEAUA BUCUREȘTI
• DINAMO BUCUREȘTI - SPORTUL STUDENȚESC

Meciurile se vor disputa la 
27 iunie, de la ora 17, pe te
renuri neutre. Pînă luni 18 iu
nie, cele patru cluburi au obli

tragerii din urnă a celor patru 
bile purtind numele semifina- 
listelor a revenit fostului inter
național Dan Coe. Iată cele 
două semifinale : 

gația să comunice la F.R.F. lo
calitățile și stadioanele unde 
vor susține partidele.

Astăzi după-amiază, incepind 
de la ora 14, pe terenul cen
tral Progresul din Capitală, 
începe meciul de Cupa Davis 
care opune echipele de tenis 
ale Romăniei și R.F. Germa
nia în cadrul sferturilor de fi
nală ale grupei B (zona euro
peană). Tragerea la sorți, e-

VINERI (de la ora 14) : Dumitru Hărădău - Maz Wunschig 
Ilie Năstase - Peter Elter

SIMBATA (de la ora 15) :
Meciul de dublu, precedat de ceremonia prezentării echipelor

DUMINICA (de Io oro 14) .-Dumitru Hărădău- Peter Elter
Ifie Năstase - Maz Wunschig

Dupâ cum se vede. încă din 
prima zi, două partide impor
tante pentru configurația sco- 

fectuată ieri, la hotelul Inter
continental, in prezența preșe
dintelui Federației române de 
tenis, general lt. Nicolae Stan, 
a arbitrului principal Carlo 
Martini (Italia) și a căpitanilor 
nejucători Gheorghe Viziru și 
Wilhelm Bungert, a dat urmă
torul program : 

rulai final. Se întâlnesc întii 
jucătorii nr. 2 din fiecare echi
pă, lntr-un meci în care cam
pionul țării Dumitru Hărădău, 

cu ambiția și tenacitate-ai re
cunoscută, va trebui să intrea- 
că un tenisman vest-german 
mai rar întîlnit pe foile mari
lor concursuri : Max Wunschig 
(28 de ani) Apoi, în meci-ve- 
detă, vor sta față în față stră
lucitorul mînuitoc al rachetei 
care este Hie Năstase și tî- 
nărtll campion pe 1977 al 
R.F.G., Peter Elter (21 de ani, 
împliniți zilele trecute), recent 
Învingător al lui Tom Okker 
(la turneul de la Munchen).

Primele impresii, după tra
gerea la sorți. Gh. Viziru: 
„Sportivii noștri sint pregătiți 
sâ joace un tenis modern, la 
înălțimea exigenței publicului 
nostru generos. Cu Ilie în 
fruntea echipei, avem prima 
șansă, dar, ca întotdeauna, pen
tru victorie trebuie să lupți". 
W. Bungert : „Sperăm să ju
căm un tenis bun, să ne vin
dem scump pielea, chiar dacă 
vom pierde".

La Deva, In competiții organizate sub egida „Daciadei”,

se caută urmașele Nadiei și Emiliei

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR DE GIMNASTICĂ
ALE PREȘCOLARILOR - 0 REUȘITĂ DEPLINĂ

Sala sporturilor din Deva a 
găzduit Festivalul ansambluri
lor de gimnastică ale preșco
larilor, aflat la cea de a 3-a 
ediție. Această frumoasă ac
țiune a coincis cu etapa ju
dețeană a manifestărilor orga
nizate în cadrul «Daciadei" și 
rezervate în exclusivitate Pre
școlarilor. ’ Inițiat de către 
C.J.E.F.S. Hunedoara, festivalul 
se organizează cu sprijinul 
Inspectoratului școlar județean 
și Consiliul județean al Orga
nizației pionierilor și șoimilor

La Orleans, in Franfa:

ANCA KISS DOMINA 
FINALELE PE APARATE

PARIS, 14 (Agerpres). Tînăra 
gimnastă româncă Anca Kiss 
continuă seria succeselor. Evo- 
luînd în cadrul concursului pe 
aparate din cadrul turneului in
ternațional de la Orleans. Anca 
Kiss a obținut victoria la 3 
din cele 4 aparate, lăsînd din 
nou o excelentă impresie pu
blicului spectator. Ea a realizat 
19,475 p la sărituri, 19,550 p 
la bîrnă și 19,600 p la sol.

In curtea liceului, la ora de.d 
volei 

patriei și are drept scop asi
gurarea cadrului de practicare 
sistematică a sportului, a gim
nasticii cu precădere, de la 
cele mai fragede vârste. Com
binând elementele de mișcare 
fizică cu cele artistice, ansam
blurile de gimnastică se dove
desc adecvate specificului vârstei, 
realizând sub forma jocului a- 
tractive activități sportive.

Ediția din acest an a adus 
in etapa județeană 10 ansam
bluri din grădinițe și cămine, 
care au etalat o largă paletă

A doua sportivă româncă care 
a Participat la această între
cere, Rodica Dunca, s-a clasat 
Pe locul 2—3 la sărituri si birnă. 
La paralele Anca Kiss s-a 
clasat Pe locul doi după Zhu 
Zheng (R. P. Chineză).

După cum se știe, in prima 
zi a concursului de la Orleans 
Anca Kiss s-a dovedit cea mai 
bună, cucerind primul loc la in
dividual compus cu 39,20 p.

..POȚI SA FACI SPORT DE PERFORMANTĂ 
SI SĂ ÎNVEȚI BINE,

CHIAR LĂ MATEMATICĂ SI FIZICĂ!" 
subliniază proi. LAliRENțID SIILEA, director adjunei 

al Liceului „Vasile Boaită" din Rm Viicea
Curtea liceului de matema- 

tlcă-fizică «Vasile Roaită" din 
Rm. Vîlcea este, de fapt, un 
teren de sport. Pe care se in
struiesc clasele cu program spe
cial de educație fizică in orele 
afectate sportului. In ziua vi
zitei noastre se instalaseră fi- 
leurile de volei șl elevii exer
sau, sub conducerea profeso
rilor.

Profitând de.» recreație, ÎI 
invităm la o scurtă discuție pe 
prof. Laurențiu Sfilea, director 
adjunct al liceului, recunoscut 
ca bun pedagog și priceput des
coperitor de talente. 

tematică (și coloristică, dacă ne 
referim la costumație), dove
dind mai ales gingășie și reale 
aptitudini pentru practicarea 
sportului. Stimulată de Pre
zența și consolidarea la Deva 
a unui puternic centru de gim
nastică. acțiunea sportivă re
zervată copiilor din grădinițe
— locurile de unde cu un an 
in urmă soții Karoly și-au re
crutat Primele eleve ale Școlii 
generale nr. 7 Pe lingă care 
funcționează azi un puternic 
centru de gimnastică — întru
nește tot mai mult adeziunea 
cadrelor didactice din grădinițe, 
a părinților, organizatorilor si 
micilor sportivi. Adevăr confir
mat de nivelul ridicat al evo
luției celor 10 ansambluri, din
tre care s-au remarcat cele de 
la Grădinița nr. 3 cu program 
normal din Deva feducatoa-o : 
Noemia Soos și Antonia Cio- 
eian), Grădinița nr. 1 cu pro
gram prelungit din Deva (Te
reza Popescu. Gloria Josan și 
Dorina Seuchiai si Grădinița 
nr. 1 Lupeni (Teodora Meza- 
ros. Dorina Todoni).

Festivalul a constituit o reu
șită deplină a organizatorilor, 
dovedindu-se la fel de izbutit 
și în privința indeDlinirii 
scopului generos al „Daciadei"
— antrenarea copiilor și tine
rilor în «portului.

Nicolae STANCIU, coresp.

— Cum se împacă matema
tica și fizica, specialități — se 
spune — grele, cu sportul ? 
Să luăm voleiul, specialita
tea dv.„

— Eu cred că orice materie, 
cit de grea, se impacâ bine cu 
orice spori, se sprijină pe bine
facerile lui. Nu poți trăi tot 
timpul cu nasul in carte, fără 
a te expune oboselii fizice și 
intelectuale, foarte periculoasă 
Ia vîrsta copilăriei și tinereții.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

Aspect de la ceremonia tragerii la sorți, efectuată de arbitrul 
italian Carlo Martini. Foto : D. NEAGU

ÎN CURÎND NU VOR MAI EXISTA 
„SENATORI DE DREPT" 
ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ!

lată primul și cel mai important efect 
al campionatului de polo recent încheiat

Dinamo București a obținut 
din nou titlul de campioană a 
țării la polo, adăugindu-și ast
fel cel de al 19-lea trofeu in 
bogatu-i palmares. Meritele e- 
chipei conduse de' Iuliu Capșa 
au fost subliniate in mai multe 
rinduri de-a lungul competiției, 
așa că nu vom mai insista. 
Trebuie să precizăm, în schimb, 
că noul succes al dinamoviști- 
lor reprezintă singurul punct 
comun între ediția din acest an 
a campionatului și cea de anul 
trecut

Eram obișnuiți, de mulți ani, 
să urmărim o intrecere care 
începea de regulă in luna mar
tie și se încheia tîrziu. în oc
tombrie sau decembrie ; de a- 
ceastă dată. între startul com
petiției și ultimul fluier al ar
bitrilor nu au trecut decît a- 
proximativ 90 de zile, disputa 
echipelor noastre fruntașe (la 
Oradea și Cluj-Napoca s-a ju
cat si cu „casa închisă") reu
șind să țină permanent treaz 
interesul iubitorilor -acestui 
sport. Nu este mai puțin ade
vărat că la marea afluență de 
public în jurul bazinelor a 
contribut. de data asta, și sen
sibila nivelare a valorilor e- 
chipelor participante în seria I. 
Nu a mai fost, ca-n alți ani, 
o dispută directă pentru titlu 
între Dinamo și Rapid Bucu
rești, înșirată Pe Parcursul a 5 
sau 6 meciuri și un șir lung de 
alto Partide fără miză. Am ur
mărit, în cele trei luni, un ve
ritabil ..meci în 4“ în care orice 
rezultat ar fi fost posibil. Chiar 
și numai faptul că Crișul Ora

dea, anul trecut doar locul VI 
in campionat, a ajuns acum să 
învingă, la București, pe Di
namo și Rapid, spune destul da 
mult. Numărul echipelor de va
loare s-a dublat in acest an 
și acesta este un Prim cîștig.

Creșterea calitativă a Princi
palei competiții interne a fost 
determinată și de o altă noutate 
a ediției recent încheiate. Spre 
deosebire de anii trecuți. me
ciurile campionatului cu nr. 34 
s-au desfășurat în 4 reprize 
a cite 7 minute. Așadar. O 
sporire efectivă a timpului de 
joc cu 40 la sută. Pentru a pu
tea face față cit mai bine noi
lor condiții ale întrecerii, e- 
chipele au trebuit să acorde o 
și mai mare importanță pregă
tirii fizice, să-și completeze lo
turile cu cei mai talentați ju
niori, care au ajuns astfel să 
joace efectiv în cele mai bune 
formații ale țării. însuși exem
plul campionilor ni se pare cel 
mai concludent. Dinamo a do
vedit mai multă prospețime e- 
xact în momentele cînd adver
sarii se aflau la capătul pu
terilor pentru că antrenorul Iu
liu Capșa (cu merite recunos
cute în creșterea tinerilor po- 
loiști) a avut curajul de a-șî 
folosi ..rezervele" chiar și în 
partidele cele mai dificile, în 
momentele chele. Să ne amin
tim doar de jocul Dinamo — 
Rapid (14—5) de la Cluj-Na-> 
poca, cînd învingătorii și-au ro-

Adriun VASILIU 

(Continuare în pag. 2—3)



„Daclafla" la o întreprindere sîătincană

15
ÎN MAJORITATEA LOR,

MUNCITORII NOȘTRI TAC SPORT“
— Ne pare bine că ați venit și 

la noi fiindcă, de regulă, toți 
ziariștii se duc la vecini, la U- 
zina de aluminiu, ne-a spus to
varășul Constantin Apostoliceanu, 
secretarul Comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea de uti
laj alimentar din Slatina. Știm, 
desigur, că vecinii noștri se mîn- 
dresc cu rezultate frumoase. Dar, 
avem și noi realizările noastre !

Zicînd acestea, interlocutorul ne 
explică, pe scurt, în ce constă 
producția întreprinderii : mala- 
xoare, prese pentru stors, agita
toare de vin, instalații complete 
pentru fabricarea berii, tancuri 
pentru lapte... întreprinderea — 
unică în țară — are doar șapte 
ani de existență, iar 
vîrstă a personalului 
este de 25 de ani. 
Comitetului sindicatului 
doar cu puțin această

— Vă interesează 
noastre din cadrul „1 
ne-a întrebat tovarășul Apostoli
ceanu. Ei bine, priviți pe geam. 
Acolo, lingă cartierul Crișan II, 
s-a născut, de curînd, o fru
moasă bază sportivă: avem te
renuri de volei, de handbal, de 
tenis de cîmp.' Ni s-a repartizat 
spații pentru amenajarea unui 
Btadion de fotbal, lingă „Texti
la*. Am recuperat, din deșeuri, 
50 000 de cărămizi. Vom face sală 
de forță. Tragem apă rece și 
caldă de la „Textila" pentru gru
pul social. Nu avem prea multe 
fete ta întreprindere, fapt pen
tru care cu sportul feminin nu 
prea ne lăudăm. Asociația noas
tră sportivă este și ea tînără. 
Are secții de fotbal, de judo, de 
lupte greco-romane, popice. Fa
cem și atletism. La judo avem 
echipe de juniori și tineret. Ln 
secția de lupte, abia acum se 
plămădește „șarja* de probă. 
Popicarii au ajuns ta campio
natul județean. Cît privește te
nisul de masă, dacă vreți, mer
geți să vedeți Ia căminul de ne- 
familiști. Se joacă pînă la mie
zul nopții.

media de 
muncitor

Secretarul 
a depășit 
medie, 
realizările 

,Daciadei“ —

Am trecut, împreună cu tova
rășul Apostoliceanu, prin halele 
de montaj. Acesta se oprește să 
discute cu un muncitor vînjos : 
este antrenorul de lupte, Nicolae 
Nicola.

— N-aveți nici o grijă, tova
rășe secretar, îi spune acesta O 
să ne batem curînd cu cei mai 
buni din județ. Deocamdată^ ne 
însușim procedee și tehnici de 
luptă, de care vom avea mare 
nevoie în viitoarele confruntări.

Ne oprim din nou. Cel care 
ne-a tăiat calea este Constantin 
Boiangiu, antrenorul voluntar al 
echipei de fotbal. Se discută 
despre campionatul dintre secții 
și ateliere, în care sînt angrenați 
zeci de jucători și sute de... 
spectatori.

— Știm că aveți mulți nave
tiști, am spus noi. Cum reușiți. 
să-i atrageți la sport ?

— Avem o zi pe săptămtnă 
ta care, printr-o înțelegere prea
labilă, autobuzele care merg ta 
afara Slatinei pleacă abia seara. 
Oamenii rămîn, deci, la dispo
ziția noastră, pentru activități 
cultural-sportive și unele con
sfătuiri. Dar și atunci ctad nu 
e posibil să schimbăm progra
mul autobuzelor, noi avem des
tui simpatizanți ai sportului, care 
rămîn pentru că sînt tineri, 
resc să facă mișcare, să-și 
treacă plăcut clteva ore 
timpul liber. Vă asigur că, 
prezent, aproape treisferturi 
totalul muncitorilor noștri 
sport.

Ne despărțim de tovarășul 
postoliceanu în poarta întreprin
derii.

— Știți ce T ne spune dînsul, 
la despărțire. Deocamdată nu ne 
putem lăuda decît cu sport de 
masă ta „Daciadă*. Dar veniți 
dv. peste un an-doi și veți ve
dea și activitatea de perfor
manță. Creștem, pe plan spor
tiv, odată cu Întreprinderea.

do- 
pe- 
din 

în 
din 
fac

A-

Sever NORAN

POȚI SĂ FACI SPORT DE PERFORMANTA 
Șl SĂ ÎNVEȚI BINE!"

(Urmare din pag. 1)

Mișcarea tonifică, reface, fizic 
și psihic.

— Teoretic sîntem absolut de 
acord, dar cum se petrec lu
crurile în practică, știind că 
unii părinți și, uneori, chiar 
profesori... 7

— Ne referim, firește, la 
noi... Ei bine, profesorul de 
matematică Dan Bratu. direc
torul liceului, este un fervent 
Practicant al sportului. Ii plac 
îndeosebi voleiul și fotbaluL Și 
alte cadre didactice au 
un Prieten.

— Cum se realizează 
elevii-sportivi, care-și 
programul — și eforturile — 
între fizică, matematică si per
formanță ?

— Ca in orice unitate de in- 
vățămint, rezultatele depind de 
factorul profesor Și de factorul 
elev. Cel mai variabil este ul
timul. Și in liceul nostru avem 
elevi deosebit de dotați, cu o 
mare putere de muncă t- cei 
mai mulți, aș zice —. șl alții 
Pe trepte valorice diferite. In
vitați de la Început cu disci
plina muncii, cu ordonarea 
strictă a programului, pasionați 
deopotrivă de studiu și de sport, 
ei găsesc forța necesară să le 
satisfacă in condiții bune Și 
foarte bune Pe amîndouă. în
drăznesc să afirm, părul alb 
sper să-mi dea dreptul, că Pro
centul de reușită este mai mare 
într-un liceu ca al nostru, toc
mai datorită disciplinelor spor
tive Practicate, chiar la nivel 
de performanță.

— Respectăm părul alb, dar 
dorim și cîteva exemple.™

în sport

în viață 
împart

La 17 iunie
O NOUA ȘI ATRACTIVĂ

TRAGERE

I((

— Să luăm pe cei mai buni 
sportivi din prima noastră pro
moție, *64 : Constantin Chirițâ, 
este inginer șef al cooperativei 
meșteșugărești „Progresul* Rm. 
Vîlcea... Lucian Cristescu, pro
fesor de educație fizică și an
trenor la divizionara A 
Chim pe x Constanța... 
Marinescu este inginer 
nist. Din promoția *68. 
țiu Dumănoiu este nu numai 
component de bază al naționa
lei, ci și absolvent al Facul
tății de cibernetică 
de calcul... 
e Profesor 
liceu] „N. 
Popescu — 
și Mihai Morărescu, 
Negoiță e inginer la o uzină 
din Rimnic... Dintre atleții noș
tri, Remus Cercel, campion na
țional la triplusalt, e student 
la medicină, iar Viorica Enescu, 
maestră a sportului, care deține 
și astăzi recordul „manual" la 
Plat, a fost elevă și astăzi este 
profesoară, tot aici.

— L-ați amintit Pe Dumă
noiu. Pe cînd o stea de aceeași 
mărime din liceul dumneavoas
tră, tovarășe Stilea ?

— Curînd ! Ioana Liteanu, 
încă junioară II, are 1,78 și va 
fi „replica feminină" a lui Lau- 
rențiu. Ion Rizea, și el junior 
II, a sărit 14,89 la triplu și face 
parte din lotul național de ju
niori. Avem și o crosistă bună, 
Marieta Antonie, locul 5 la na
ționale, sub posibilitățile ei, și 
așteptăm să confirme. Revenind 
la volei, să-1 notați și pe Cor
nel Făniță, care, ca și Ioana 
Liteanu, a îndeplinit norma de 
sportiv de clasă Internațională.

— Tovarășe Stilea, mărturi
sesc că eu eram convins... Am 
vrut, însă, să-i convingeți pe 
cel care mai cred că nu se 
poate face, în același timp, 
performanță și la matematică 
și în sport...

de volei
Silvian 

electro- 
Lauren-

mașini
Constantin Bărăscu 
de matematică la 
Bălcescu", Dragoș 
inginer chimist, ca 

iar Dan

ORICINE JOACA POA
TE ClȘTIGA : • Auto
turisme „Dacia 1300“ • 
Importante premii In 
bani.

FORMULA TEHNICĂ 
AVANTAJOÂSÂ : 0 3
extrageri. în continuare, 
a cite 4 numere. O In 
total se extrag 12 nu
mere din 75. ® Se cîȘ- 
tigă și cu 
mere din 4 
trageri !

ULTIMA 
procurarea biletelor: sîm- 
bătă 16 iunie.

numai 2 nu- 
ale unei ex-

ZI pentru

Ac

ATLETISMUL NOSTRU NU POATE FI

pe categorii

PRIMUL EFECT AL CAMPIONATULUI DE POLO
(Urmare din pag. 1) Romeo VILARA

PE MICUL ECRAN

R.F.G.

Ro-

✓

! Realitatea este 
oricine : la trei 
mari, eompetitii 
bilanțul este ne-

casele 
și Ia 

(str.

în- 
nu 

mă-

i. 
i.

în fi- 
tot mal 
relatări

atletismul nostru nu este

asupra ad- 
luptă totuși 

răsputeri, pe 
atletismului

Goldan (C. S. M. 
p. P. Mar darie (Ni- 
D. Isac (Lie. Constr.

Bozban (Vagonul 
Alexei (Nicollna)

DOAR CU 0 MINĂ DE SPORTIVI FRUNTAȘI 
COMPETITIV! (II)
In slujba atletismului stau as

tăzi cîteva sute de specialiști, an
trenori și profesori cu calificarea 
necesară, la dispoziția cărora se 
află un minim de condiții mate
riale necesar pentru desfășurarea 
unei activități de performanță. 
Evident, nu toți au condiții e- 
gale, nu toți lucrează cu atleți 
fruntași, seniori și juniori. Dar, 
nu-i mai puțin adevărat că. dacă 
flecare specialist al atletismului 
și-ar face datoria așa cum tre
buie, la locul său de muncă, în 
școli (MAI ALES IN ȘCOLI !) și 
ta secțiile din cluburi și asocia
ții, atunci nivelul general al atle
tismului nostru ar fi cu totul 
altul. Am avea, într-o bună mă
sură, rezolvată acea bază de ma
să a șportului de performanță, 
de care depinde atît de mult ob
ținerea unor rezultate mari, cea 
care să asigure primenirea con
tinuă, cu elemente talentate, a 
loturilor naționale de seniori și 
juniori. DACA FIECARE DIN 
CELE CÎTEVA SUTE DE TEH
NICIENI AI ATLETISMULUI AR 
DEPISTA LA DOI ANI MACAR 
UN ELEMENT CÎT DE CÎT TA
LENTAT, PE CARE SA-L PRE
GĂTEASCĂ PENTRU PERFOR
MANTA, ATUNCI NUMĂRUL 
SPORTIVILQR NOȘTRI FRUN
TAȘI AR FI CU MULT MAI 
MARE DECÎT CEL EXISTENT 
ASTĂZI, concurența la nivelul 
lotului ar fi incomparabil mal 
stimulatoare, iar valoarea atleți
lor, într-adevăr, competitivă.

Din păcate, însă, puțini dintre 
acești tehnicieni desfășoară mun
ca așa cum trebuie și consecin
țele, pentru atletism, se mențin 
aceleași de atîta vreme. Probabil 
că ele vor mal dura încă din 
moment ce, iată, tradiționalele 
concursuri republicane de primă
vară ale juniorilor, școlarilor șl 
„Cupa României" au evidențiat 
șl în acest an aceleași slăbiciuni 
supărătoare.

Din fericire, există însă în atle
tism oameni care înțeleg să pu
nă vîrtos umărul la treabă, cu 
entuziasm și cu răspundere pen
tru ceea ce fac, pentru ceea ce 
se așteaptă de la ei. Rezultatele 
muncii lor sînt evidente și de 
bun augur. Ei trebuie să fie 
mal mult și mai bine sprijiniți 
de forurile sportive teritoriale, 
astfel îneît eficiența activității pe 
care-o desfășoară să fie din ce 
în ce mal mare, în folosul atle
tismului nostru, al sportului ro
mânesc 1

De-a lungul anilor, așa cum 
arătam într-un articol anterior, 
atleții noștri au înregistrat, în 
principalele competiții internațio
nale ale acestei importante ra
muri sportive, o seamă de suc
cese care au contribuit la crește
rea prestigiului mondial al spor
tului românesc și au produs o 
legitimă satisfacție tuturor lucră
torilor atletismului, iubitorilor 
acestei discipline.

De fiecare dată am subliniat 
meritele învingătorilor, ca și ale 
antrenorilor, profesorilor sau me
dicilor care au contribuit la rea
lizarea lor, am evidențiat munca 
desfășurată în unele secții de 
atletism din cluburile de perfor
manță. Dar, de fiecare dată, am 
avut sentimentul că toate aceste 
realizări, luate izolat sau în to
talitate, nu au reprezentat decît 
o mică parte a potențialului real 
al atletismului nostru și că, fără 
nici un fel de exagerare, se pu
tea face șl mai mult, că acest 
bilanț înregistrat în marile com
petiții ar fi trebuit să fie altul, 
cu mult mal bun.

S-a explicat, cu multă vreme 
în urmă, că succesele nu au fost 
cele posibile deoarece, în gene
ral, 
încă suficient de competitiv pe 
plan Internațional. După cum o 
demonstrează și bilanțurile anu
ale, rezultatele atleților noștri nu 
sînt, decît într-o mică, mult prea 
mică măsură, la parametrii va
lorilor mondiale. Nu se poate, 
desigur, trece cu vederea peste 
faptul că la ultima ediție, a J.O., 
în 1976, atletismul nostru a cuce
rit doar o singură medalie de 
bronz, că la ultima ediție a „eu
ropenelor" de juniori din 1977 
n-a obținut nici una, iar la ul
tima confruntare a atleților se
niori de pe continent, de anul 
trecut, în bilanțul general Româ
nia figurează cu numai două me
dalii de argint 
evidentă pentru 
mari, cele mai 
ale atletismului, 
satisfăcător în ansamblu și a a- 
tras după sine îndreptățite critici 
la adresa tuturor celor care, în-

tr-un fel sau altul, ișl desfășoa
ră activitatea în acest sport.

★
Vom sublinia din nou că, 

tr-adevăr, atletismul nostru 
este decît într-o prea mică
sură competitiv pe plan interna
țional ! Cum se explică această 
situație care, repetăm, nu-i de 
azi, de ieri, ci se menține, iată, 
de ani și ani 1 Fără a avea pre
tenția unor judecăți categorice și 
fără replică, vom arăta că ne- 
competitivitatea se datorește, îna
inte de orice, faptului că atle
tismul nostru a dispus și dispu
ne și la această oră doar de un 
grup restrîns de atleți fruntași 
cil performanțe de reală valoare 
competitive în concursurile de 
anvergură. Și aceasta doar la un 
mănunchi de probe din cele 38 
ale atletismului ! într-un astfel 
de grup restrîns de fruntași, e- 
videnț că numărul marilor per
formeri, al atleților de excepție 
care luptă pentru medalii, va fi 
și mai mic. Constatarea îi are 
în vedere nu numai pe atleții 
seniori, ci și, în egală măsură, 
pe cei aflați încă la vîrstele ju
nioratului, la cele trei categorii 
bine distincte.

Lotul atleților noștri fruntași, 
ta totalitatea lui, este foarte 
mic, cu unul, doi, cel mult trei 
concurenți la fiecare probă, de 
mal multă vreme aceiași, ceea 
ce, prin forța împrejurărilor, a 
dus la instaurarea unui „senato- 
rism de drept* care, în majorita
tea ocaziilor, are ca efecte di
recte plafonarea valorică, rutlna- 
rea șl chiar blazarea. Rare sînt 
cazurile (de ieri și astăzi) cînd 
un atlet sau o atletă, care deține 
o superioritate netă 
versarilor autohtoni, 
și se pregătește din 
măsura cerințelor 
Internațional.

Lotul fruntașilor, , _ ___ „___
de vîrstă, este atît de redus pen- 

. tru că prea puțini dintre practi- 
canții atletismului țintesc cu a- 
devărat spre marea performanță. 
Cei mai mulți se mulțumesc cu 
un nivel de crasă mediocritate, 
nu manifestă nici un fel de 
preocupare pentru, valorificarea 
integrală a potențialului lor.
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Tr.

tunjit diferența avînd în ba
zin Pe Șerban Popescu, Eugen 
Ionescu, Doru Ciobăniuc, Kal
man Szerzo și Vasile Ungu- 
reanu.

Noua măsură adoptată va da 
cu siguranță roade într-un vi
itor apropiat, jucătorii noștri 
fruntași începînd să se obiș
nuiască cu un efort fizic su
perior celui solicitat în turneele 
internaționale oficiale. Deocam
dată, însă, polo-ul românesc a 
cîstigat cîțiva tineri extrem de 
talentați, cu frumoase perspec
tive. atît de necesari reîmpros
pătării treptate a cadrelor .re
prezentative’ naționale. Șerban 
Popescu, Mihai Tudor, Eugen 
Ionescu (Dinamo), Horia Niță 
(Rapid). Florin Dezmirean (Vo
ința), Dorin Costrăș, Cornel 
Gordan (Crișul) sînt numai 
cîțiva dintre cei care și-au pus 
serioase candidaturi pentru e- 
chipa noastră olimpică, evolu
țiile lor oferindu-ne convinge
rea că, nu peste multă vreme, 
în 
exista „senatori de drept11 
că oricare dintre purtătorii 

tricolore11

,7“-le României nu vor mai 
Și 

ac- 
vatuali ai „caschetei 

Putea fi înlocuit.
Nu mai puțin 

ceea ce privește 
litativă a întrecerii, a fost și 
prestația celor mai buni arbi
tri din țară. R. Schilha, V. Me
diana, N. Nicolaescu din Bucu
rești. R. Timoc. V. Burdea. R. 
Nichita din Cluj-Napoca. Cele 
mai multe jocuri au beneficiat 
de cele mai bune condiții de 
desfășurare, iar numărul cazu
rilor ode indisciplină (sancțio
nate cu maximă severitate) a 
scăzut simțitor. Este un indi
ciu că în acest campionat „ca
valerii fluierului” și-au făcut

eficientă, 
creșterea

în
ca-

MANIFESTĂRI METODICO ȘTIINȚIFICE
• SUB GENERICUL „DACIADEI" ȘI ÎN CINSTEA CELEI DE

A 35-a ANIVERSARI a eliberării țării de sub dominația fas
cistă, la Timișoara s-au desfășurat lucrările unei consfătuiri 
metodico-științifice În probleme ale educației fizice a maselor și 

, sportului de performanță, inițiativa aparține Centrului metodo- 
' logic de studii șl documentare al C.J.E.F.S. Timiș (președinte, 

prof. dr. C.I. Bucur). Au fost prezentate lucrări vizînd educația 
fizică școlară, universitară și sportul de performanță. Au par
ticipat cadre didactice, antrenori, activiști, sportivi, medict

• CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT organizează joi 21 iunie a.c., la ora 12,30, in sala din 
Bd. Muncii 37—30, o dezbatere cu tema : „Elemente de raționa
lizare a efortului, ta vederea obiectivizării intensității, cu apli
cații ta înot*. Referatul de bază va fi susținut de prof. Aurel 
Urmuzescu — metodist. Antrenorii, profesorii de educație fizică, 
medicii sportivi, activiștii sportivi șl sportivii fruntași sînt In
vitați să participe.

datoria, ajutîndu-i efectiv pe 
sportivi să se comporte corect, 
obligîndu-i să renunțe la obiș
nuitele simulări, care afectează 
nu numai spectacolul sportiv, 
dar și exprimarea deplină a ba
gajului tehnico-tactic al fiecă
rui jucător.

Pentru ca toate aceste puncte 
efectiv cîștigate de echipele 
fruntașe, de polo-ul românesc 
să se poată concretiza și în- 
tr-un salt calitativ al formați
ilor noastre reprezentative, 
echipei olimpice, angajată 
tr-o reprezentare onorabilă 
J.O.. tehnicienii, împreună 
jucătorii lor. au datoria 
muncească în continuare în mod 
susținut, să folosească cit mai 
bine perioada mult mai lungă 
Pe care o au la dispoziție a- 
cum, pînă la viitoarea ediție a 
campionatului. Pregătirea zil
nică la un nivel cit mai ri
dicat, căutarea cu insistență a 
celor mai talentați juniori și 
promovarea lor cu curaj, lată 
un drum care va duce în mod 
neîndoielnic la marea perfor
manță.
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Faza de zonă a campionatelor 
MECIURI DE BUNĂ CALITATE ÎN

VINERI 15 IUNIE, ora
14 : Tenis, România — 
R.F.G. în „Cupa Davis*, 
aspecte din primele două 
meciuri de simplu (trans
misiune directă de la are
na Progresul ; comentator 
Cristian Țopescu).

SÎMBATA 16 IUNIE, ora
15 : Partida de dublu a 
întîlnirii de tenis Româ
nia — R.F.G. (transmisiu
ne directă).

DUMINICA 17 IUNIE, 
ora 14,30 : Aspecte din ul
tima zi a întîlnirii de te
nis România 
(transmisiune directă) • 
ora 18 : Fotbal, Chimia 
Rm. Vîlcea — U.T.A. 
(transmisiune directă dc 
la Rm. Vîlcea a reprizei 
a Il-a ; comentator Du
mitru Graur) ; ora 19,15 
(programul II) : „Telera- 
ma-sport“ (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

• Biletele de Intrare 
pentru tntîlnlrea Interna
țională de <tenls România 
— R. F. Germania se gă
sesc la 
Progresul 
C.N.E.F.S.

arenei 
sediul 
Vasile 

Conta 16).. Permisele de 
liberă intrare la manifes
tațiile sportive sint sus
pendate, cu excepția ce
lor Ia tribuna oficială și 
pentru ziariști.

La București, Focșani, Tg. Jiu, 
Buzău și Tg. Mureș au continuat 
întrecerile fazei de zonă a cam
pionatelor naționale de box, dis
putele pentru calificarea 
nala competiției devenind 
Interesante. Iată cîteva 
de la ultimele întreceri.

BUCUREȘTI. Cea de-a doua 
reuniune organizată în grădina 
de vară de la Timpuri Noi, în 
care au fost programate 14 par
tide, s-a ridicat la un nivel va
loric superior celei anterioare și," 
spre satisfacția celor prezenți, 
nu s-au mai înregistrat nepre- 
zentărl. în cele mai frumoase 
meciuri, N. Gurban (Steaua) 
b. p. M. șchiopu (Mecanică fi
nă) la categoria pană ; T. Ga- 
vrilaș (Rapid) b. ab. 3 M. Mino- 
iu (Gr. roșie) la cat ușoară ; D. 
Neagu (Rapid) b. p. Gh. Ștefan 
(Grivița Roșie). Alte rezultate : 
C. Dumitru (Vulcan) b. p. I. Rî- 
pa (Voința), Al. Mihai (Steaua) 
b. p. Gh. Popescu (Constr.) la 
cat. pană ; I. Buciulea (Semănăt.) 
b. k.o. 2 D. Clapon (Grivița 
șie) la cat. ușoară.

FOCȘANI. Aproape 1 000 de 
spectatori au urmărit cea de-a 
doua reuniune, în care au fost 
programate 12 meciuri, multe din
tre ele de un nivel spectacular 
care l-a satisfăcut pe cei pre- 
zenți. Cele mai atractive întîl- 
nlrl au fost : semlmuscă : A. Su
fragiu (Met. Sf. Gheorghe) b. p. 
M. Bogdan (Unirea Iași) ; cocoș : 
M. Onofrei (S. C. Bacău) b. p. 
C. Dajboc (Oțelul Galați) ; jsemi- 
ușoară : D. 
Borzești) b. 
colina Iași), 
Iași) b. p. 
Caracal) și
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I După „sferturile"

Cupei României
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DE LA MAREA
„Sferturile-* Cupei au avut nerv 

și o anume culoare. Echipa nr. 
1 a acestei faze (Universitatea 
Craiova) a fost eliminată de 
echipa nr. 8 (Steagul roșu). Prin
cipiu] jocului pe teren neutru a 
eliminat „tacticile speciale**, care 
compromit de atîtea ori jocurile 
'diviziilor noastre. Steaua și Di
namo își continuă cursa de ur
mărire, înregistrînd scoruri iden
tice. (Remarcabil efortul „steliș- 
tilor“ pe un teren imposibil). 
.Steagul roșu a cîștigat duelul in
direct. cu F.C.M. Galați,' demon- 
•strînd că poate mai mult' în fața 
-Craiovei decît în fața echipei 
din Gura Humorului. In sfîrșit, 
Sportul studențesc a urcat încă 
o treaptă, într-o ascensiune care 
acum un an era greu previzi
bilă, dar care începe să se 
contureze...

Marea surpriză s-a produs la 
Plopeni. Sigur că ea nu are 
proporțiile victoriei Arieșului în
tr-o celebră finală cu Rapid, dar 
rămîne o mare surpriză. Pentru 
cei mai mulți dintre iubitorii 
fotbalului, Universitatea Craiova 
are lotul cel mai valoros, dova
dă și faptul că, într-un moment 
-de dificultate, cu șapte absenți, 
.craiovenii au cîștigat „Cupa 
F.R.F.**, în compania unei di
vizionare A. Fără a contesta me
ritele „stegarilor", remarcabili 
prin elan și tenacitate pe par
cursul a 120 de minute șl sur
prinzător de calmi în minutele 
loviturilor de la 11 m, să sub-

SURPRIZĂ LA...
liniem faptul că meciul de la 
Plopeni pune oarecum in lumină 
părțile slabe ale echipei oltene. 
Un singur exemplu le sinteti
zează. E cel oferit de Bălăci. Cu 
numai cîteva zile înainte de jo
cul de „Cupă-, Bălăci a jucat 
.cinci minute la Satu Mare și a 
reușit performanța de a „obți
ne" cartonașul galben care a- 
vea să-1 facă indisponibil pentru 
jocul de la Plopeni. Acest mod 
de a privi Echipa este sugestiv 
pentru „marile scurgeri de po
tențial” în cadrul formației ol
tene. Sigur că meciul cu Steagul 
roșu n-ă depins exclusiv de Bă
lăci, dar faptul în sine este pe 
deplin edificator. De aici și pînă 
la ambiguitatea psihică din care 
se nasc loviturile de ia 11 m ra
tate este foarte puțin, cu atît 
mai mult cu cit lecția din me
ciul cu Dinamo Moscova n-a 
avut darul să-i învețe pe Bălăci 
și compania că spiritul de luptă 
se construiește cărămidă cu că
rămidă. Așa se face că echipa 
„cu lotul cel mai valoros", în 
loc să pună umărul Ia amelio
rarea bilanțului nostru sărăcăcios 
din cupele europene, va rămîne 
în Balcani, probabil pentru un 
joc la Izmir și un altul la Has- 
kovo, de pildă. Păcat...

Jocurile din sferturi ne-au re
amintit o recentă convorbire cu 
antrenorul Jenei, care e de 
părere că succesiunea mlercurl- 
duminică e parcă mal produc-

MUNTEANU II

CINE SUPORTĂ PAGUBELE?
I La Plopeni, cu mai bine de o 

oră înaintea partidei Univer&i-

I -batea Craiova — Steagul roșu, a 
plouat' torențial. Atunci, în tri
bune se aflau doar suporterii 
echipei brașovene. Erau peste

1.1000. Nu începuse meciul șl încu
rajările lor răsunau pe frumosul 
stadion. Au venit, în cele din 
urmă, 7 000 de spectatori. Dar,

Ipe parcursul jocului (chiar și la 
apariția echipei craiovene) sau 
atunci cînd divizionarii A exe
cutau loviturile de la 11 m, „ga-

Ileria** brașoveană și-a schimbat, 
suprinzător repertoriul, coborîn- 
du-1 la un nivel ce friza com
portarea necivilizată. A huiduit

Itot timpul, a aruncat și cu o- 
biecte pe pistă, a bătut cu „be
țele** de la steagurile clubului în 
acoperișul de la tribuna oficiază.

ICÎnd meciul s-a terminat, sute 
dintre ei au sărit, inconștienți, în 
teren, călcînd peste copertina

tribunei oficiale, care aproape că 
s-a prăbușit, puntad tei perico? 
viața ceZor aSați sub ea. După 
ce lucrurile s-au linișeit, cn ca
dru tehnic din conducerea între
prinderii din Plopeni evalua pa
gubele la aproape 1W 900 leL iată 
ce au făcut acești ^suporteri- 
care au profitat șl de faptul că 
organizatorul jocul uf (ciobul era- 
jovean) n-a solicitat mai muițl 
oameni de ordine pentru acest 
joc. Arin, clubul Steagul roșu 
trebuie să suporte pagubele pri
cinuite. A șl luat primele măsuri. 
E necesar. însă, să-i depisteze pe 
cit mai mulți dintre acești huli
gani șl să-1 pună să plătească. 
Acești falși suporteri au aruncat 
șl o pată întunecată asupra clu
bului din Brașov, asupra unei e- 
chipe care șl-a apărat șansele cu 
atîta dăruire șl le-a oferit satis
facția calificării în semifinalele 
„Cupei". (AL CJ.

tivă în fotbalul nostru. Fără să 
o spună direct, Jenei se referea 
la faptul că cele două „virfuri" 
(cu jocuri) ale săptăminii eli
mină multe din metodele artifi
ciale și livrești la care se re
curge deseori pentru „îmbună
tățirea” 'jocului echipei. Această 
Idee scoate la iveală faptul că 
metodele de antrenament cenușii 
sflrșesc uneori prin a plictisi 
jucătorii prin monotonie și lipsă 
de atracuvitate, iar pe de altă 
parte, jocul in sine, care nu e 
nici pe departe Însușit de majo
ritatea echipelor noastre, reușește 
să creeze un cadru emotiv mai 
adecvat.„ instruirii pe nesimțite. 
In legătură cu aceasta, antrenorii 
consideră că recentele sancțiuni 
administrative pe care le-au pri
mit pentru „primăvara de ghea
ță" a echipelor reprezentative 
trebuie puse în legătură directă 
în primul rted cu faptul că 
echipele lor de club n-au jucat 
decix două meciuri de campio
nat in cursul lunii mal, care a 
fost o lună consacrată In special 
loturilor.

Sportul studențesc place tot 
mai mult. Echipă are o frumoa
să mișcare, care a eliminat ste
reotipurile. „Șeptarul" Chihaia 
poate fi văzut pe tot frontul a- 
taculuL Băduleseu simte aceste 
deplasări și se conformează cu— 
neconformismul luL Iorgulescu 
pivotează cu destulă eficacitate 
în diferitele zone ale frontului 
de atac, linia de mijloc bene
ficiază de o interesantă dezor
dine... calculată prin mișcările 
fostului fundaș Tănăsescu. iar 
linia de fund a încetat să fie 
un compartiment strict defensiv, 
mal ales prin Munteanu IL un 
adevărat compresor al studenți
lor. care, pinâ nu de mult, se 
bazau pe p*ckhamer-ul numit 
Mircea Sandu. Cele două goluri 
spectaculoase ale fundașului Mun- 
teana n nu fac decît să con
firme entuziasmul lui Zacchînî, 
organizatorul turneului italian 
1371 al echipei Autobuzul, în 
cadrul căruia „Așchiuță" Mun- 
teanu a marcat șase goluri din 
afara careului, în peninsulă. 
„Flerul" lui Zacchini reprezintă 
însă, în același timp, un vot de 
blam pentru activitatea de se
lecție și promovare în fotbalul 
nostru. Deocamdată e bine să 
reținem că Munteanu n a marcat 
pînă acum, în mai puțin de 100 
de zile, mai mult decît nenumă
rat ii fundași laterali perindați 
sau testați pe la toate loturile 
reprezentative...

loan CHIRllA

„CE SĂ VĂ MA! SPUN ? 
SiNTEM FERICIȚI..."
Acum, parcă, regretele sînt și 

mai mari. Ce jucător „a scăpat 
printre degete- fotbalul nostru 
în Nicolae Pescaru. A jucat doar 
de trei ori in echipa reprezenta
tivă. Și nu din cauza Iui. Din 
pricina defectuoaselor selecții, a 
principiilor mereu de neînțeles în 
baza cărora sînt aduși unii ju
cători la loturi. Nicolae Pescaru 
a jucat 271 de meciuri în Divizia 
A. Poartă tricoul lui Steagul roșu 
de la 23 septembrie 1M2. La 26 
mai a împlinit 36 de ani, dar 
miercuri, pe gazonul din Plopeni, 
a fost cel mai bun de pe teren. 
EL căpitanul de echipă și tot
odată antrenorul (care, împreună 
cu Gyorfi, pregătește de aproape 
două luni pe Steagul roșu) a 
fost, cu adevărat, un exemplu.

Interviul de față l-am început 
înaintea partidei cu Universitatea 
Craiova. • Cum te descurci în 
dubla calitate, jucător-antrenor ?
• Destul de greu. Fac ce pot. 
Pinâ acum n-au. fost probleme. 
Înaintea partidei de la Brăila am 
avut patra aecidentațL Așa se 
explică acei •—< de duminica 
trecută. • Ce ne peți spune 
despre Steagul roșu de azi ? • 
A devenit • specialistă a locului 
2. Este o echipă destul de bună, 
atix pe pian tehui co-tactic, dt 
d al puterii de luptă. • Ce ne 
poți spune despre jocul cu U- 
niversi^tea ? • Va fi un meci 
foarte greu pentru noL Tntflnim
• divizionară A cu un lot bun, 
eu vechi state de serviciu, pe 
deținătoarea Cupei. Cu toate gre- 
utăpie de eare vorbeam, vom

prezenta o formație care să-și 
demonstreze ascensiunea, care se 
va comporta onorabil, care crede 
in șansa sa.

■ir
...S-a consumat ultima lovitură 

de la 11 metri. Au trecut aproa
pe două ore și jumătate de luptă 
încordată. Vestiarul SteaguIuP 
roșu. Bucurie și lacrimi, îmbră
țișări. Cele mai multe strîngeri 
la piept le primește Nae Pescaru. 
îl sărută colegii și... elevii. Pen
tru o ultimă întrebare, reporte
rul răzbește cu greu • Ce ne 
mai spui după această frumoasă 
izbîndă 7 t Ce să vă mai spun? 
S intern fericiți. Le mulțumesc 
acestor băieți pentru disciplina 
de joc, pentru dăruirea exem
plară, care, pe alocuri, a supli
nit diferența de valoare dintre 
cele două formații. Cred că am 
lăsat o impresie frumoasă.

Constantin ALEXE

Ixipt nsTiAPti $i eAzovn „cupei-

tn plină caniculă, in cu
noscuta căldare glaciară 
a lacului Bilea a avut 
loc recent un concurs de 
schi (slalom special) or
ganizat de C.J.E.F.S. Si
biu si Liceul nr. 1 de 
fizică-matematică. 53 de 
concurenfi, fete si băieți, 
și-au disputat cupele o- 
ferite de profesorii F. 
Heitz și M. Gross. din

Sibiu

Foto Erich SIMONIS- 
Sibiu

CAMPIONATE • COMPETIȚII

LAROMET BUCUREȘTI ÎNVINSĂ IN PRIMA REUNIUNE 
DIN CADRUL TURNEULUI FINAL AL DIVIZIEI A, 

DE POPICE

AZI, LA MANGALIA, START 
( IN „CUPA LITORALULUI" 

LA CĂLĂRIE
) Astăzi, pe baza hipică a her

gheliei din Mangalia, se dă star- 
-j tul în „Cupa Litoralului", între

cere de călărie cu caracter repu- 
a blican care reunește sportivi de
r la cluburile Steaua, Dinam cf,

C.S.M. Sibiu, A. S. Armata Cluj- 
j Napoca, A. S. Venus Mangalia,
. A. S. Izvim Timiș, precum și
’ A. S. Ialomița din Jegălia.

în prima zi sînt programate 
’ două probe : categoria semiușoa-

ră și categoria ușoară.

NOI ÎNTRECERI CICLISTE
' PROGRAMUL COMPETITION AL

pentru pistarzi prevede astăzi și 
mîine după-amiază noi întreceri 

' pe velodromul din șos. Ștefan
cel Mare. Disputele, dotate cu 
„Cupa olimpia vor începe în 
ambele zile la ora 15,30, spec
tatorii avînd ocazia să urmă
rească proba de viteză, urmărirea 
individuală și pe echipd> cursa 
cu adițiune de puncte etc.

FONDIȘTII BUCUREȘTENI se 
vor prezenta duminică la startul 
etapei a 5-a a „Cupei Bucu
rești". Competiția, o cursă pe 
circuit, programată pe traseul 
din str. Cîmpina, va începe la 
ora 9,30. în program : alergări 
pentru juniori I și n și seniorL

MA5GAUA NORD, 14 (pcta te
lefon) . Campionatul Diviziei A ta 
popice, ediția 1978.1379, ■ ajuns te 
faza finali, tn care șase echipe 
din seriile Sud ale competiției. 
Rapid București, Laromet Bucu
rești. Voința Galați — la fete. 
Constructorul Galați, Voința 
București și Gloria București — 
la băieți, se tntEnesc ta Joctxl de
cisive pentru titlurile de cam
pioane eu frtmtașeLe seriilor 
Nord : Voința Tg. Mureș, Hidro
mecanica Biașue, Deexromaree 
Tg. Mureș — la fete EJectromn- 
nș Tg. Mureș, Attruă Bala Mare 
șl Progresul Oradea — la băieți. 
Aceste formații s-au dovedit afl 
cele mal buce din cele 49 eare 
s-au Întrecut, de-a lungul a mal 
bine de șase luni, ta JocurSe 
campionatului, taipărțite pe serii, 
după criterii geografice.

Prima reuniune, programată pe 
cele 8 piste ale arenei dta stațiu
nea Neptun, a oferit șl o mare 
surpriză : campioana de anul tre
cut la femei, dștigătoarea ediției 
1378 a C.C.E., Laromet București, 
a foet întrecută de către Voința 
Tg. Mureș cu scorul de 2332—2380. 
Bucureșter.cele. deși au condus cu 
23 de popice doborite după patru 
schimburi, au tact nevoite să 
părăsească Învinse pistei de Joc, 
datorită, mal ales, exageratei 
emotivități manifestată de flnăra 
Dorica Duncan, eare a realizat 
tm punctaj foarte Mab, >57 p d. O 
foarte bună precizie ta lansarea 
Miel a arătat-o mureșacca Ifc- 
ria Duca, care din 100 de lovituri 
mixte a doborlt <23 de .bețe-. In 
cealaltă partidă trrrir.ir.ă dta 
prima reuniune. Rapid București, 
revelația actualului sezoc. eu trei 
Junioare ta formație, a reușit să 
depășească puternicul sextet bra
șovean de la Hidromecanica eu 
2352—2337 pd, la capătul unui Joc 

«palpitant ptr.ă ta ultimele lovi
turi. Principalele realizatoare ale 
rapldistelor au fost tinerele Ju
cătoare Ioana Dogaru Cil 7) șl E-

leca Stan (4M). De Ia brașevence 
s-a remarcat, ta med deosebit. 
Bosemari Peter «K>. In schimb. 
Jocătoarea de bază a Hidromeca
nicii. Constantin, evidestt
me-.-ată că nu-i mergea Jocul, 
a doborfc dear MC de popice.

Ic primeie certa ■' târî masm:- 
Bne echipele tswocite au obținut 
▼ictoria la capătul unor Jocuri de 
bem nivel Setafie. ta eare popicarii 
au tăcut cu de toate cunoștințele 
lor tetmtee Astdel. Eectromureș 
«g. Mureș a dispus de Votata 
București ec 54C—53M p d, prin- 
dpalli realizatori fitod Petre 
P-urge ?V) cu S63 p d ș! Iuita Bice 
CE eu M7 pd. In cealaltă parti
dă. Aurul Bala Mare, dețtaătoa- 
rea BOuluL a eiștigat te țața 
Constructorului Gslati eu SS4— 
SS34 pd. S-au impus Ic acest 
meci tinerii popicari AL Nasndl 
— EL de la tevingători și. res
pectiv. C. Lebădă — «K.

întrecerile continuă.

Troian IOANIȚESCU

SELECȚIE PENTRU 
CONCURSUL BALCANIC 

LA ATLETISM

tn vederea concursului bal
canic de Juniori ce va fi organi
zat la Atente ta luna august, cu 
prhejul semicentenarului Jocu
rilor Balcanice. F.R.A. va orga
niza un concurs de selecție la 
București, ta zilele de 23 șl 24 
tunle. Pot participa băieți r.ăscuțl 
ta 1363 și mal mici precum șl 
fete născute ta 1364 șl mal mlcL
Selecția se va face la următoa
rele probe : 100 m. 3 000 m, înăl
țime. greutate, 800 m șl 400 m 
(pentru ștafeta de «+4+2+100 m) 
la băieți. 100 m, 800 m șl Înălți
me la fete.

• 1 noiembrie U37. 
Univers Cra
iova — Dinamo Mos
cova. Beldeanu, Ște- 
fănescu și Negrilă 
ratează loviturile de 
la 11 m și echipa 
lor e eliminată din 
„Cupa cupelor"; 13 
limfe 1979. Meciul 
eu Steagul roșu. In 
timp ce divizionarii 
B îl făceau „mat“ 
oe Beldiei, Crișan și 
Negrilă ratau din 
nou și... adio Cupă. 
Se vede treaba că 
jucătorii craioveni 
nu învață din ama
rele greșeli. • 
Crișan s-a arătat 
mereu nemulțumit 
de deciziile arbitru- 
luL uneori rîzînd 
•fldător. O fi fost 
satisfăcut. în schimb, 
atunci, cînd, de la 6 
m, a șutat... în cer? 
Sau cînd a ratat 11 
m ? Atunci, cine a 
mai fost de vină ? 
Apropo : un jucător 
tehnic ca Ștefânescu 
nu se mai încumetă 
să execute 11 m. 
Unde e valoarea T

a „încercăm să ne 
obișnuim cq atmo
sfera meciurilor de 
A- Marea noastră 
speranță rtmtne tn- 
trarea tei primul 
campionat al țării—" 
ne mărturisea prof. 
C. Bărbuiescu, pre

ședintei e liM F.C. 
Brăila, club care a 
organizat (la nivel 
de nota 10) două 
partide de cupă pe 
splendidul stadion 
al orașului de la Du
năre. Și, în ambele 
jocuri, au evoluat 
numai formații de 
prima divizie. De 
unde și remarca 
gazdelor brăilene. • 
N-a apărut, în for
mația Gloriei, Nico
lae, unul dintre 
jucătorii ei de ba
ză. Nu era acciden
tat. Explicația ab
senței ne-a dat-o 
antrenorul Ion Io- 
nescu î „Nicolae 
are două cartonașe 
galbene. Prefer să 
uu-1 prezint astăzi, 
căci s-ar putea — 
cine știe ? — să 
primească un carto
naș șl să nu-1 a- 
vem duminică".

a în repriza a 
doua a meciului de 
la Buzău, Lucuță a 
comis un fault a- 
supra lui Haiduc. 
Arbitrul Cristian 
Teodorescu a fost 
pe fază și a dictat 
executarea unei Jc- 
vtturi libere de la 
aproximativ 22 m, 
lateraL Haiduc, du
pă ce a încercat să 
mal ciupească cîțiva 
centimetri, a trecut

la parlamentari cu 
arbitrul pe tema 
distanței zidului 
protector. în timp ce 
C. Teodorescu îi 
făcea semn lui Hai
duc să execute lo
vitura, acesta a în
ceput — în zefle
mea — numără- . 
toarea pașilor. ~Și... 
s-a ales cu un car
tonaș galben. Ce a 
căutat, a găsit !

a Deși valid, Dem- 
brovschi a. urmărit 
meciul de la Craio
va de pe banca re
zervelor. Motivul ? 
Ni-1 furnizează în,- 
suși mijlocașul td- 
mișoran : „La vîrsta 
mea fac față mai 
greu la trei jocuri, 
în opt zile. Și, cum 
vrem să rămînem în 
Divizia A, îmi me
najez forțele pentru 
duminică". > „Nu 
sînt obișnuit să 
„țin" tușa, am pof
tă de joc", ni se 
confesa, înainte de 
meci, Necula Rădu- 
canu. Și cum a in
trat, a luat golul, la 
șutul expediat de 
Cotec din afara 
careului de 16 m. 
Un gol care însă 
nu-i aparține fostu
lui internațional, 
înșelat de traiectoria 
imprimată mingii 
de gazonul umed.

♦

FOTBAL PENTRU ELEVI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE FOTBAL „PAJURA 178“ se- 

krțtanr 11 I aeri dm București șl dta toate Județele, pentru cla- 
»e*e de gimnaziu și liceu. Elevii de liceu stat școlarizați Ia Li
ceal industrial „Dumitru Pecreseu- ta meseriile : mecanic — 
pentru clasa a IX-a șj electromecanic auto — pentru clasa a 
XI-te

înscrierile pentru clasele V—Vin șl clasa a IX-a se tac Intre 
14—U iunie tec.

Probele de aptitudini au loc ta perioada 20—21 iunie.
Pentru clasa a Xl-a, Înscrierile se tac ta zilele de 1—2 iulie, 

iar probele de aptitudini au loc ta perioada 3—4 iulie. Cei ad
miși vor susține concursul pentru treapta a II-a de liceu in ziua 
de I iulie.

Actele necesare la Înscriere :
• pentru clasele V—vin, adeverința medicală eliberată de dis

pensarul teritorial, eare să cuprindă rezultatele probelor hepa
tice și cardio-vasculare ;
• pentru clasele a IX-a și a Xl-a :
— fișa tip de inscriere ;
— adeverință medicală pentru elevi-studențl, tip 18.1.002 ;
— aviz epidemiologie — dovadă vaccinare — revaccinare M.S. 

M ;
— analizei, hepatice și cardio-vasculare.
Elevilor admiși 11 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 : S7.O3.35.
★

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTROAPARATAJ (str. Ham
barului nr. L sector 3) organizează noi selecții pentru secția 
de fotbal dintre elevii aăscuți ta anii 1364—1965. Cei admiși 
ta grupele de fotbal vor fi școlarizați ta cadrul liceului cu 
același nume, clasa cu profil electrotehnic.

Testarea candldațllor — care vor trebui să depună în prea
labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeverință 
medicală pentru elev-student tip 18.1.002, analize hepatice șl 
cardiovasculare, electrocardiograma șl copie a certificatului de 
naștere) — va avea loc in perioada 20—26 iunie 1379 pe baza 
sportivă a clubului.

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

27.33.35.

AU JUCAT — AU CÎȘTIGAT LA

LOZ ÎN PLIC
J..,.-..-...-............. .. ........... .................... ■— ..... ......... .

A AUTOTURISME : Micu Con
stantin (com. Osic-a de Joe, satul 
Greci, jud. Olt), Gliga Izidor 

(com. Ibâneștî, jud- Murei). 
Cristian loan (Focșani) — „Dacia 
1300“ ; Lasconi Dumitru (Deva), 
Băcan Ioan (com. Petrești, gatul 
Ioneștl, jud. Dîmbovița) — „Skoda 
105 L“ • BANI: DUconîța N. Ni
ce Lac (com. Grumăzești, ju<L 
Neamț), Mozd Rosa (Slghetu 
Marmațieî), Las cu Mihaela (Bucu
rești), Bradosu Ionică (Mediaș)

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
dte 20.000 Iei etc. Sînt numai câ
teva dintre cele mal mari succese 
recente La LOZ IN PUC, cărora 
U se adaugă mult mal numeroa
sele cîftiguri de 10.000. 5.000, 2.000 
lei ?.a. ȘI DV. PUTEȚI AVEA 
SATISFACȚII ASEMANATOARE, 

dar... NUMAI CINE JOACA POA
TE ClȘTIGA 1

Tragerea Loto de astăzi, 15 iu
nie. se televizează in direct, In
cepted de la ora 18,25.

CTȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 IUNIE 1973. Cat. 1 : 1 va
riantă 25% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 10 variante 25% a 

7.826 lei ; cat. 3 : 12 a 6.522 lei ț 
cat. 4 : 26,25 a 2.981 lei : cat. 5 : 
U0.50 a 703 lei ; cat. 6 : 317 a 
247 lei ; cat. X : 1.750 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 208.760 lei. 
Autoturismul „Dacia 1 300“ de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 25%, a revenit participan
tului NICOLAE MATELAȘ din 
comuna Mărăcineni, județul 
Buzău.



„EUROPENELE" DE TALERE, 
UN IMPORTANT EXAMEN

ÎN PERSPECTIVA J.O. DE LA MOSCOVA
Incepînd de astăzi. în locali

tatea italiană Montecatini Terme 
se va desfășura Campionatul 
european de talere aruncate din 
turn (skeet). întrecerile se vor 
încheia, pentru juniori, sîxri- 
bătă, iar pentru seniori, dumi
nică. Concursul similar al spe
cialiștilor în proba de talere 
aruncate din șanț (trap) va a- 
vea loc. în aceeași localitate, 
la sfîrșitul săptămînii viitoare. 
Lotul român este alcătuit din 
seniorii B. Marinescu, I. Ion, 
S. Popa. A. Oster și juniorii 
F. Alexandru, I. Toman si Șt. 
Egri. Delegația este însoțită de 
antrenorii Gh. Florescu și A. 
Sălceanu.

într-o scurtă discuție avută 
-la plecarea lotului spre Italia, 
cei doi specialiști ne-au contu
rat scopurile principale Pe care 
le urmăresc cei mai buni tale- 
riști ai noștri la proba de 
skeet : „Reprezentanții Româ
niei au, in primul rind, dato
ria de a confirma saltul valo
ric din acest an. datorat pre
gătirii și condițiilor de antre
nament superioare celor din 
anii precedent și materializat 
Prin dominarea categorică a 
întrecerilor ba’can-oe de la 
București. In al doilea rind. ar 
fi de dorit să reinnodăm șirul 
prestațiilor merituoase, intre-

rupt în 1976, cînd Adalbert Os
ter reușea, în Cehoslovacia, să 
cucerească medalia de bronz a 
Campionatelor Europene".

în orice caz, comportarea 
„vînătorilor" noștri la ediția eu
ropenelor ce încep astăzi con
stituie un. examen deosebit de 
important, menit să arate spe
cialiștilor ce s-a făcut și, mai 
ales, ce trebuie făcut în pers
pectiva reprezentării cit mal 
valoroase a acestor probe la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova.

, ,REGATA 
BRANDENBURG'1 
LA CAIAC-CANOE

Ieri a plecat în R. D. Ger
mană lotul reprezentativ de 
caiac-canoe care va participa 
la „Regata Brandenburg". Tra
diționala întrecere se . desfă
șoară simbătă și duminică la 
toate probele olimpice. Prin
tre sportivii români care se vor 
alinia la startul acestui im
portant concurs se numără Ivan 
Patzaichin (CI — 1 000 m). Ion 
Geantă (K 1 — 500 și 1 000 m), 
Ion Dragulschi. Beniamin Bor- 
bandi, Policarp Malîhin, Ștefan 
Popa (K 4 — 500 si 1 000 m), 
Ileana Balog, Tecla Borcănea, 
Floriea Ocunschi, Victoria Bur
tea (K 4 — 500 m).

„CUPA EUROPEI - BRUNO ZAUll“ 
LA ATLETISM, EDIȚIA A Vll-a

ȘAHIȘTI ROMÂNI
U «I

ÎN TURNEE PESTE HOTARE
• In turneul internațional fe

minin de Ia Novi Sad, după U 
runde se menține lideră Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.), cu KS 
puncte (1). urmată de Dana No
ta (România) — I puncte, Ve- 
roczl (Ungaria) — • puncte, E- 
renska (Polonia) — * puncte (1), 
Lla Bogdan — 7,5 puncte. Cej ici 
(Iugoslavia) — 7 puncte etc. Ia 
runda a 12-a. Dar.a Nuțu a în
vins-o. cu piesele negre, pe Rane. 
în timp ce Lla Bogdan, tot cu

Pe marginea evelației lotului nostru 

reprezentativ in tarneul de la Burgas 

0 APĂRARE FERMĂ, CHEIA SUCCESULUI

Șl ÎN BASCHETUL FEMININ

piesele negre, a remizat cu Ve- 
roezi.

• Marele maestru Iugoslav 
Raikovlcl, cu S,5 puncte din 1* 
runde, conduce tn turneul de la 
Smederevska Palanka, in vreme 
ce marele maestru victor Ciocâl- 
tea, care în runda a 10-a a re
mizat cu Jansa, se află pe locul 
10, cu 3 puncte.

• In turneul masculin de la 
Kecsekemet (Ungaria), după 10 
runde in fruntea clasamentului 
se află cubanezul Nocelras, cu 
7,5 puncte, secundat de Csom 
(Ungaria) — 7 puncte. Marele 
maestru Mihai Șubă ocupă locul 
5, cu 5,5 puncte, avlnd o partidă 
întreruptă cu Vaganlan (U.R.S.S.).

In continuarea pregătirilor pa 
care le efectuează in vederea tur
neului de calificare (luna mal 
1980, la Vama) pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova, lotul o* 
limple de baschet feminin al Ro
mâniei a participat, recent, la 
„Cupa federației bulgare*, desfă
șurată la Burgas. Evoluția 
baschetbalistelor românce este 
astfel comentată de antrenorul 
coordonator al lotului — GEORGE 
CHIRALEU :

„Jucînd într-o companie valo
roasă (selecționatele U.R.S.S., Bul
gariei, Poloniei, Cehoslovaciei, Un
gariei și Bulgariei B), sportivele 
noastre — clasate pe locul IV — 
s-au străduit să albă o compor
tare cit mal bună, dar intenția 
tor a fost frînată de unele defec
țiuni mal vechi, dintre care amin
tesc : începuturile slabe ale fie
cărui med. nefructlflcarea situa
țiilor de contraatac (s-a ratat 
exasperant de sub coș, chiar de 
către jucătoare de bază ale •- 
chlpel, ca Diana Bălaș, Liliana 
■ăduîescu și Maria Roșianu), In
capacitatea (sau teama) plvoțfloe 
(Bodica Golan șl Doina Prâzwa- 
Mate) de a acționa sub coșul ad
vers, Insuficiența numărului recu- 

. perărilor defensive (deși au avut, 
ta general, o medie de talie su
perioară adversarelor, baschetba
listele românce nu au dominat 
panourile, deoarece nu au insistat 
pe sărituri consecutive). Caracte
rizări individuale : Elena Filip — 
cea mai constantă, la un nivel 
superior, ștefania Borș — cea mai 

' eficientă dintre pivoți. Maia Cuțev
— datorită bunel evoluții șl. In 
special, remarcabilei precizii ia 
aruncările de la distanță, a fost 
titularizată în echipa de bază. 
Mariana Andreescu și Maria Bs- 
șianu s-au prezentat nepregătitei 
<tta cauza unor examene școlare 
Si. respectiv, studențești. Doina 
Prăzaru-Mate șl Rodlca Golan nu

au avut nici inițiativă și nici
eficacitate. Diana Bllaș și. mai
ales, Liliana Râdulescu au evo
luat mult sub valoarea lor,
Gheorghița Bolovan. Ecaterina 
Bradu șl Alexandrina Birâ nu au 
manifestat persona'rtatea necesară 
unor jucătoare internaționale. Fi
rește, competiția a prilejuit și alte 
constatări — și pozitive șl nega
tive — de care vom ține seama la 
cursul viitoarelor pregătiri. Cea 
mal Importantă se referă la ne
cesitatea îmbunătățirii Jocului ta 
defensivă. Baschetbalistele noastre 
trebuie să se convingă că agresi
vitatea, combativitatea ta apă
rare — Indiferent că este vorba 
de „om la ora" sau de „zooă"— stat 
determinante In realizarea rezul
tatelor favorabile. împreună eu 
colegul meu Tralan ConstaaCl- 
neacu (n.r. : antrenor principal) 
vom face tot ce este posibil pen
tru ridicarea potențialului echi
pei ; dar pentru aceasta este ne
voie ca jucătoarele să înțeleagă el 
fără un plus de dăruire la antre
namente șl la meciuri nu se poa
te realiza marea performanță pe 
plan lnternațiooal*.

Succintei analize făcute de an
trenorul coordonator G. Chlraleu 
îl adăugăm sugestia ca alcătuirea 
lotului olimpic să fie revizuită, a- 
cesta trebuind să fie completat ea 
elemente dornice șl capabile să 
■e angreneze* ta rigurosul proces 
de pregătire a unei reprezentati
ve care Ișl propune ea obiectiv 
calificarea la Jocurile Olimpice. 
In plus, apreciem ea o condiție 
esențială selecționarea dintre mai 
vechile internaționale a unei ju
cătoare eu mare personalitate, ca
pabilă ca tn momentele decisive 
ale Intllnlrilor să-șl asume răs
punderea nu numai a coordonării 
„S“-ulul din teren, ci și a Între
prinderii unor acțiuni hotărltoare. 
(D. STANCULES CU).

Azi, in Capitală

TURNEU 
INTERNATIONAL 

DE LUPTE 
GRECO-ROMANE

Azi, la ora 16, in sala de 
atletism de la complexul spor
tiv bucureștean „23 August", 
încep întrecerile turneului in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane rezervat juniorilor. La a- 
cest concurs participă echipe 
complete din Bulgaria, R. D. 
Germană. Polonia, Ungaria și. 
firește. România. Antrenorii 
noștri vor alinia la acest tur
neu cite 3—4 luptători la fie
care categorie. Dintre aceștia 
nu vor lipsi M. Ștefan, A. Da- 
roftei (48 kg). M. DiaconesetL 
C. Dima (52 kg). D. Staudt, Gh. 
Anshel (57 kg). V. Tudor, L 
loja (62 kg). M. Luță. I. Bă- 
baleao (68 kg), Gh. Minea (74 
kg). P. Urau, M. Zobu (82 kg). 
L Matei, M. Amariei (90 kg), 
L S ticnei. I. I.ungoci (100 kg). 
L Hanu, V. Cornea (+100 kg).

In anul 1965, la propunerea 
Președintelui forului atletic 
continental, Bruno Zauli (Ita
lia). a fost organizată prima 
ediție a competiției Pe echipe 
dotată cu .Cupa Europei". De 
la început, acest gen de con
curs Pe echipe (cite un atlet 
sau atletă de probă) a fost pri
mit cu interes de federațiile 
naționale europene, întrecerile 
bucurîndu-se, de la a ediție la 
alta, de un succes tot mai 
mare. Și iată că am ajuns la 
cea de a VII-a ediție a com
petiției, ai cărei start se va 
da chiar la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cînd este programat, 
simbătă și duminică, la Lu
xemburg, concursul masculin, 
de calificare, cu participarea ■ 
5 echipe : Danemarca, Irlanda, 
Islanda, Luxemburg și Portu
galia. Trei dintre acestea se ca
lifică pentru semifinalele pro
gramate la 30 iunie — 1 iulie 
în trei orașe : la GENEVA (El
veția) : Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, Olanda, Spania, Iu
goslavia, Elveția și a m-a cla
sată la Luxemburg ; la LU
DENSCHEID (R.F.G.) : Austria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania. 
Grecia, Italia, Polonia, Unga
ria și a Il-a de la Luxem
burg ; la MALMO (Suedia) : 
Belgia. Bulgaria, Marea Brita
nic, Norvegia, România, Sue
dia, U.R.S.S. și prima clasată 
la Luxemburg. Primele două 
din fiecare grupă se califică 
pentru finala A a competiției 
(4—5 august, Torino), la care 
este calificată, de drept, și Ita
lia, ca țară organizatoare. A 
8-a echipă va fi decisă de fi
nala grupei B, la Karlovaț (Iu
goslavia). la care iau parte for
mațiile clasate Pe locurile 3 șl

4 în semifinale. Cîștigătoarca 
finalei B accede în finala A.

întrecerile feminine reunesc 
24 de echipe împărțite în 3 
grupe semifinale : SOFIA :
Belgia, Bulgaria, Elveția, Fin
landa, R. D. Germană, Norve
gia, România și Spania; SII- 
TARD (Olanda) : Cehoslovacia. 
Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Suedia șl U.R.S.S. I 
CWMBRAN (Țara Galilor) ] 
Austria, Marea Britanie, Dane
marca, Franța, R. F. Germa
nia, Irlanda, Iugoslavia, Unga
ria. Și din aceste grupe pri
mele 2, plus Italia, se califică 
pentru finala A, de la Torino 
(4—5), următoarele 2 clasate au 
aceea în finala B, la 21—22 iu
lie la Antony (Franța), de undo 
cîștigătoarea promovează în fi
nala A.

Spre deosebire de ediția tre
cută a .Cupei Europei — Bruno 
Zauli", au intervenit citeva 
noutăți în sistemul de califi
care în finale. Astfel, cîștigă- 
toarele ediției Precedente, la 
bărbați și la femei, nu mai 
sînt calificate din oficiu, iar 
ciștigătoarele finalei B își au 
și ele locurile asigurate în ul
timul act al competiției, la To
rino.

întrecerile acestei ediții a 
„Cupei Europei" contează și ca 
selecție pentru formarea echi
pei continentului in vederea 
participării la ediția a II-a a 
„Cupei Mondiale", de la Mont
real (24—26 august). La această 
competiție vor lua parte atît la 
bărbați, cit Și la femei cîte 7 
reprezentative : Africa, Ame
rica. Asia, Europa, Oceania, 
Statele Unite și ciștigătoarele 
.Capei Europei".

REZULTATE EXCELENTE IN CONCURSUL ATLETIC DE LA DRESDA
BERLIN, 14 (.Ager preș). — 

Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat 
la Dresda. Ruth Fuchs (R. D. 
Germană) a corectat recordul 
mondial In proba de aruncarea 
suliței, realizînd 69,52 m. Ve
chiul record era de 69.32 m și 
aparținea atletei americane 
Kathy Schmidt. Un rezultat ex
celent a fost înregistrat în proba 
masculină de săritură în lun
gime, cîștigată de Lutz Dom
browski (R. D. Germană), cu

8.29 m (nou record național). 
Proba feminină de 800 m plat 
a revenit Anitei Weiss (R. D. 
Germană) cu 1:59,1, urmată de 
Fița Lovin (România) — 1:59,9.

Alte rezultate : 5 000 m — Mi- 
ruts Yifter (Etiopia) 13:24.3 | 
înălțime — Rolf Beilschmidl 
(R.D.G.) 2,30 m; greutate — 
Udo . Beyer (R.D.G.) 21,32 m | 
100 m plat (O — Oelsner-Goehr 
(R.D.G.) 10,97, lungime femei : 
Ramona Neubert (R.D.G.) 
6,73 m.

TELEX •TELEX • TELEX i
BASCHET • La Torino au 

continuat meciurile campionatu
lui european masculin. Rezultate 
in turneul final pentru locurile 
1—8: Iugoslavia — Cehoslovacia 
17—79 ; Italia — Israel M—71. Pen
tru locurile 7—13 : Polonia — 
Belgia 11»—M, rnanța — Grecia 
7»—74.

CICLISM • „Premiul Olimpic" 
desfășurat la Berlin contra-crono- 
metrulul pe echipe (10» km) a

OPT HALTEROFILI ROMÂNI

LA STARTUL C. M. Șl C. E. DE JUNIORI
Intre 16 și 24 iunie se vor des

fășura la Debrețin campionatele 
mondiale șl europene de haltere, 
rezervate juniorilor. La această 
mare competiție vor participa și 
opt sportivi români : Ion Bălaț șl 
Vasile Cocioran (cat. muscă) ; 
Vasile Roșu șl Mobin Șeie (cat

cocoș) ; Eugen Chivu (cat. ușoa
ră) ; Tiberin Kiskalo (cat. seml- 
mijlocle) ; Constantin Dabija (cat. 
mijlocie) ș1 Liviu Mihai (cat se
migrea).

Lotul este însoțit de antrenorii 
Lazăr Baroga, Lisias lonescu șl 
Tiberiu Roman.

• FRUMOASA COMPORTARE A JUNIO
RILOR ROMANI la turneul Internațional 
de polo de la Cluj-Napoca, unde au ter
minat neînvlnșl, deși printre participante 
se afla și campioana continentului, echipa 
U.R.S.S., ne dă din nou speranțe pentru 
ciclul olimpic care se va încheia In 1984 
șl de la care așteptăm o medalie. • IN 
SCHIMB. PENTRU FOTBALIȘTII NOȘTRI 
JUNIORI DOAR O AMINTIRE : nereușind 
să se califice nici tn acest an tn ultimul 
act al Turneului U.E.F.A. cîștigat la re
centa ediție, de la Viena, de echipa Iugo
slaviei (în fața doar a 3 000 de spectatori 
pe Wiener Stadion) el pot să apeleze la 
frumoasa amintire a finalei din 1962 cînd, 
pe stadionul bucureștean „23 August", tn 
fața a 80 000 de spectatori, juniorii români 
îl învingeau net pe cel iugoslavi, cu 4—1. 
O tempora... • ERUPȚIE DE MARI REZUL
TATE ÎN ATLETISM în acest sezon. Și 
ce ni se pare mai interesant este rivalita
tea dintre generația reputaților recordmani 
și „noul val". Dacă Marita Koch (R.D.G.) 
este prima femele care coboară recordul 
mondial la 200 m sub 22 sec, avlnd de 
partea el elanul juvenil, discobola Faina 
Melnik-Veleva aruncă peste 68 m, păstrîn- 
du-șl elanul nealterat odată eu trecerea 
anilor, iar dacă tlnărul hurdler american 
Reynaldo Nehemlah este recordman mon
dial doar după un an în „înalta societate" 
alergătoarea poloneză de garduri Grazyna

Rabsztyn se menține tn prim-plan după 
13 ani de mare performanță. Numitor co
mun : pasiunea pentru atletism, susținută 
de o muncă asiduă. • RAMESH KRISH
NAN (India), recentul ctștigător al turneu
lui de juniori de la Roland Garros (care 
l-a eliminat din concura șl pe reprezen
tantul nostru Florin Segărceanu), este fiul 
celebrului jucător de tenis Ramanathan 
Krishnan, cel care a dus pentru prims

dată echipa Indiei în finala Cupei Davis, 
In 1966, după ce, la vîrsta junioratului, ciș- 
tlgase și el turneul „cadeților", de la 
Wimbledon, Insă. • BERNARD THEVENET, 
FOSTUL CIȘTIGATOR AL TURULUI 
FRANȚEI, după ce a încercat să revină 
în actualitate prin „Giro", acuzînd în con
tinuare o precară stare de sănătate, a a- 
nunțat că nu va participa la „Marea Bu
clă", din acest an. „știu bine că, Ia 32 de 
ani, s-a terminat eu cariera mea", a spus

el, cu amărăciune, după 10 ani de carieră 
ca profesionist. • TRANSFERAT DE LA 
„DETROIT EXPRESS" la „Notts", fotba
listul Trevor Francis a compensat lipsa 
din primele tururi ale C.C.E. debutînd In 
finala cu MalmS F. F. cu reușita deplină a 
golului victorios. O clauză a transferului 
său la Nottingham Forest a fost aceea de 
a mai juca In această vară tn S.U.A. Dar 
Liga engleză a Interzis recent fotbaliștilor 
săi să evolueze Ia cluburile americane în 
sezonul estival. Ieri a fost una, astăzi alta, 
mtlne vom vedea... • PE LINGĂ BJORN 
BORG, CHRIS EVERT ȘI (SURPRINZĂTO
RUL) VICTOR PECCI, o altă performeră 
a actualei ediții a turneului de la Roland 
Garros a fost jucătoarea australiană Wendy 
Turnbull, finalistă la toate probele la care 
a participat : simplu, dublu femei și du
blu mixt, pe ultimele două ctștigîndu-le, 
alături de Betty Stove șl, respectiv, Bob 
Hewitt. La 27 de ani (locul 6 in lume anul ( 
trecut) ea este port-stindardul reputatei 
școli australiene de tenis. • SABRERUL 
IOAN POP ȘI FLORETISTUL PETRU 
KUKI, foști campioni mondiali de tine
ret, s-au numărat printre protagoniștii 
„Turneului țărilor socialiste" la scrimă, ln- 
tr-o companie de elită, comportare de bun 
augur, sperăm, pentru C.M. din „țara can
gurilor", din august.

Paul SLĂVESCU

revenit selecționatei secunde a 
R.D.G. cu timpul lh 59 : 34,93.

NATAȚIE • Cileva rezultate da 
la „Trofeul celor 7 coline" caro 
reunește tn fiecare an la Roma 
pe unii dintre cel mal valoroși 
înotători dts lume : masculâr,^ 
IM m Uber — James Montgomo-^ 
ry (S.U.A.) 51,76; feminin. 200 m 
bras — Iulla Bogdanova 
(U.R.S.S.) — 2 : 37,05 : 200 m li
ber — Roberta Felottl 2 :06,1 ; 
10» m spate — Gabriella Verrasa- 
to (Ungaria) 1 :06,5 ; 200 m del
fin — Clnzla Savi Scarponl (Ita
lia) I : 11,05. I

TENIS DE MASA • în meci ► 
mical (revanșă) la Vosou : Fran
ța — Ungaria 4—3.

TENIS • In turneul de la Lon
dra, Guillkson — Gerulaitiș 6—2, 
6—3; Taylor — Wlnltsky 4—6, 6—z, 
t—t; Dent — Cahill 6—1, 6—4; Ashe
— Cachel 6—3, 4—1 (întrerupt
din cauza ploii). • Turneul fe
minin de la Chichester (Anglia) t 
Navratilova — Siegel 6—1. 6—0 I 
Forood — Redondo 7—6, 6—3;
«lng — Hobbs 6—1, 7—6 ; Jor
dan — Desfor 6—3, 7—6 ; Shriver
— Russell 7—6, 6—4 ; Wade —
Dupont 7—5, 6—2 ; Teacher —
Stuart 6—7, 7—5, 6—2.

MECIURI INTERNATIONALE
DE EOTDAL

LA ZAGREB, m meci amical, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 4—1 (2—1) selecționata 
Italiei I Partida a scos în evi
dență excelenta formă a jucăto
rului Susicl, autorul a trei go
luri (înscrise în mln. 28, 36 și 66). 
Cel de-al patrulea punct al în
vingătorilor a fost realizat de 
Zalei In mln. 88, Italienii au des
chis scorul prin Paolo Rossi tn 
mln. 25. Comentatorii subliniază 
că tînăra echipă a Iugoslaviei, 
după un start timid, a jucat ex
celent, dominînd categoric for
mația italiană.

LA VIENA meciul amical din
tre echipele Austriei șl Angliei 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
4—3 (3—1), prin punctele marcate 
de Pezzey (2) și Welzl (2). Pen
tru oaspeți au Înscris Keegan,’ 
Coppell șl Wilkins.

LA KASSEL. meciul dintre 
Hertha BSC și Internazionale Mi
lano a revenit gazdelor cu 1—0 
(0—0).
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