
400 DE ZILE
PÎNÂ
Sportivii

LA OLIMPIADA '80
noștri iși intensifica pregătirile

și se verifică in marile competiții

P8OUTAIU DIN TOAT1 ȚA81U, UNTȚ1-VA |

portul
internaționale ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

impune un o- 
înfrigurare li
la ce mai este

•jl. Cine are un țel, cine
V —7 biectiv de atins, numără
\ IV / / lele pînă la soroc, cu gîndul
jA===-i—L. de tăcut în fiecare clipă pentru ca bilanțul 
iDflUINIII ft"3! s“ așteptat Tot așa se tntîmplă
inUMHHIHI cu sportivii noștri fruntași, pentru care fap- 

că nu mal s^nt decît 400 de zile pînă la 
} inaugurarea Jocurilor Olimpice de vară de 

\T7k_7 la Moscova nu reprezintă doar un eveni- 
ment calendaristic, ci un prilej de rememo
rare a sarcinilor importante care le stau în 
față.

In lumea întreagă — se simte din cascada știrilor de 
presă — se intensifică pregătirile pentru Olimpiada '80, se 
bat recorduri care prefațează dirzele întreceri din arena 
olimpică, apar nume noi de favorițț în aceste condiții, sta
diul de pregătire a candidaților olimpici români trebuie și 
el raportat la nivelul mondial. Opinia publică românească, 
obișnuită adesea cu performanțe strălucite ale sportivilor 
noștri — cum au fost cele ale Nadiei Comâneci și ale lui 
Vasile Dîba la ultima ediție a Jocurilor Olimpice —, emite 
justificate pretenții la rezultate de inaltă valoare.

Cum poate fi apreciată situația actuală In campania de 
pregătire a celor peste 800 de actuali candidați olimpici 
români T Ca și in alte domenii, nu există criteriu mai just 
decît rezultatul muncii efectuate. Sutele, miile de ore pe
trecute cu folos In sălile de antrenament trebuie să-și arate 
roadele în focul întrecerilor, la toate competițiile interme
diare. de orice nivel, care reprezintă de fapt mereu reîn
noite repetiții înaintea marelui examen al Jocurilor Olim
pice. Iată de ce devin extrem de grăitoare palmaresele cam
pionatelor mondiale sau continentale. Iată de ce putem 
afirma acum că avem, in eîteva discipline, confirmarea 
valorii internaționale a sportivilor noștri. Satisfacțiile pe 
care ni le-au produs gimnastele — la Copenhaga ca și la 
Tokio, mînuitorii pagaiei și padelei — la diverse regate, 
ca și la Balcaniadă, luptătorii in stil greco-roman — la cam
pionatele continentale ne conving că prin perseverență și 
pregătire continuă și asiduă, acești sportivi vor lupta in 
continuare pentru a se menține in fruntea ierarhiilor mon
diale.
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După prima zi, In „Cupa Davis“

ROMÂNIA
• Evoluție aplaudată a Iul iile Năstase • Astăzi, o foarte

R.F. GERMANIA 1-1
nescontata victorie a lui Max 
WUnschig asupra lui Dumitru 
Hirddău. In acest fel, lupta ră- 
mlne deschisă in continuare, 
partida de dublu de azi după 
amiază (ora 15, precedată de 
ceremonia prezentării formații
lor), căpătind o importanță deo
sebită. Miine, de la ora 14, se 
dispută ultimele două meciuri 
de simplu, după programul : D. 
Hărădău — P. Elter și I. Năsta
se — M. WOnschig.

L NASTASE - P. ELTER 
6-4, 6-4, 6-2

(Continuare In Dea Z-3>
nu» Năstaae « etalat dxx nou frumusețea execuțiilor sale din 
orice poziție Foto : Dragoș NEAGU

Miine, etapa a 33-a din DivizÎG A de fotbal

SE VOR DA „SENTINTF DEFINITIVE“?
CLASAMENTUL

1. F.G ARGEȘ 32 18 5 9 46-26 41
2. Dinam© 32 16 8 8 47-23 44
3. Steauo 32 17 4 11 53-30 34
4. F.G Baia Mare 32 16 4 12 36-34 36
5. C.S. Tîrgoviște 32 15 5 12 38-32 33
6. Unit, Craiova 32 13 8 11 35-24 34
7. Sportul rtud. 33 13 7 12 39-39 33
8. S.G Baca» 32 13 6 13 35-35 32
9. Politehnica lași 32 11 8 13 34-37 38

10. A.S.A. T®. M. 32 12 6 14 45-55 38
11. Olimpia 33 13 4 15 37-48 38
12. „Poll* Tim. 33 12 5 15 31-33 29
13. Jiu? 32 12 5 15 37-49 29
14. Gloria Buxâu 32 12 5 15 31-44 29
15. Chimia Rm. V. 32 12 5 15 34-48 29
14. Corvinul 32 12 4 16 42*48 29
17. U.T. Arad 31 18 7 15 37-41 27
18. F.G Bihor V • 8 15 34-45 94

București :

Pitești : 
lași : 
Buzău : 
Timișoara : 
București *.

Tirgoviște : 
Rm Vilceo :

PROGRAMUL MECIURILOR
SPORTUL STUD - F.C BIHO'»

(Saodlooul Rapublioîi
F. C ARGEȘ
POLITEHNICA 
GLORIA 
POLITEHNICA 
STEAUA

țStod»or-.,!
CLUBUL SPORTIV 
CHIMIA

(repriza • U a «a ■
SPORT CLUBBacău :

Toot* partidei* w :ncep« la ara n.

- OUMPIA 5. MAR:
- DINAMO
- JIUL
- AXA. TG MUREȘ
- F.C BALA MARC

Stema)
- UNIV. CRAIOVA
- U.TA

lelerlmto;
- CORVINUL

• Liderul
aspirații _ ___ _______ ____ ___ ___ _
rea titlului • Steaua — F.C. Baia Mare, o partidă pentru prezența pe „podium* • 
Jiul, la Buzău, în postura de duminică a Gloriei O S.C. Bacău in rolul „marelui ar
bitru" • Va reuși U.T.A., în zăvoiul Vîlcei, ce n-o reușit

in fața unui meci doar presu pus fără probleme • La lași, concurente cu 
djametral opuse £ gazdele - evitarea retrogradării, oaspeții — cîștiga-

la Arad ? • La Timișoara, 
un meci aparent neutru, 
dar susceptibil de compli
cații • Partidele Sportul 
studențesc - F.C. Bihor și 
C.S. Tirgoviște — Universi
tatea Craiova, singurele — 

liniștite

Faza golului din partida derby a etapei trecute, F.C. Argeș — 
Steaua. M. Zamfir (in dreapta, in echipament alb) lovește „dintr-o 

bucată* mingea care va poposi in poarta lui Iordache.
Foto : L MIHAICA

turneul internațional de lupte treeo-romane (Juniori)

TlNERIf NOȘTRI REPREZENTANȚI
CÎȘTIGA CU

Ieri, după-amiază, la sala 4e 
atletism de M eomplexul «por- 
Uv .23 August* din Capitală, 
au tnceput Întrecerile son- 
«ursulul Internațional de lupte 
greco-romane rezervat juniori
lor. La acest turneu «înt pre- 
xenP sportivi din Bulgaria, 

Germană, Polonia, Un- 
' “ * ’ , toate țări

---- joasă tradiție tn a- 
dlsciplină olimpică. An-

DIFICULTATE

zenți
R. D. ___
garia aț România, 
eu o frumoasă tra 
eeastă _ __________
trenorii români au Introdus In

eoncurs cite J—• luptători la 
fiecare categorie de greutate, 
tn marea lor majoritate tineri 
lipsiți de experiență competi- 
țională. Așa se fi explică fap
tul că In prima zi ■ Întrece
rilor dțiva dintre juniorii noș
tri an suferit Infrîngeri tn 
țața reprezentanților Bulgariei,

Mihcrf TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

O primă zi cu emoții in acest 
sfert de finală al grupei B a zo
nei europene din „Cupa Davis* 1 
Echipa României încheie la scor 
egal : 1—1 această primă trei
me a confruntării cu formația 
R.F. Germania, egalarea surve
nitul in ultimele minute, la lă
sarea serii. Cu toată căldura 
toridă, spectatorii au urmărit, 
neclintiți, aceste 4 ore de tenis, 
pe arena Progresul, cu nădej
dea unui rezultat favorabil cu
lorilor noastre. Datorită efortu
rilor ful file Năstase — același 
strălucit minuitor al rachetei — 
balanța ihtilnirii. la capătul 
partidei sale eu Peter Elter, s-a 
echilibrat, după ce oaspeții 
amreaseră primul punct prin

Revedere cu Ilie Năstase, la 
al 118-lea său meci In 
Davis*. Șl 
A fost un 
virtuozitate, 
tul nostru 
Întreaga gamă a 
său tehnic. A fost, poate, a- 
Jutat în aceasta și de replica 
deosebit de bună a primului 
echipier vest-german, 
Peter Elter, un demn 
lentat adversar. Două 
tenis de mare clasă, 
subliniat de aplauzele 
cuiul.

La început, duel deschis de 
lifturi, expediate cu multă vi
goare de ambele părți. Prim 
beneficiar, Năstase. El se dis
tanțează la 4—0, prdmițînd o 
victorie facilă. Survine însă un 
reviriment al Iul Elter, care 
se apropie amenințător la 5—4. 
Pune capăt setului însă tot 
Năstase, clștigînd ultimul ghem 
la zero. în continuare, luptă

Victor BANCIULESCU 
Radu VOIA

__ ___  _  .Cupa 
a 93-a sa victorie, 
veritabil recital de 
în care neasemui- 
campion a etalat 

arsenalului

tînărul 
șl ta- 

ore de 
deseori 
publi-

(Continuare In pag. a 4-a)

O remarcabilă performanță atletică

EVA ZORGO-RADULY
NOU RECORD

Ia cadrul concursului de 
miercuri, de la Dresda, atleta 
dujeani Rva Z6rg3-Raduly a 
aruncat sulița la 64,56 m. per
formanță care reprezintă an 
nou record republican. supe
rior eu 99 cm precedentului său 
record. înregistrat la 8.10.197* 
la Pitești

Performanța valoroasei noastre 
atlete se înscrie printre cele 
mai bune din Istoria aruncării 
suliței : 69.52 m Ruth Fuchs — 
n. 48 (R.D. Germană) — 1979 ;

LA CLUJ-NAPOCA FIECARE ZI
INSEAMNA„DACIADA"

• ..Atragem oamenii prin competiții non stop* • Te- ---------- . »._ . --------. » Țu.renurile - aproape de
rismul de masă — o primă treaptă

„Daci veniți la Cluj-Napoca 
ti vedeți „Daciada in acțiune*. 
apoi nu-i nevoie să sosiți doar 
simbăta ;i duminica La no: 
„Daciadă“-i In fiecare zi. Daci 
vreți si vi convingeți. încercați, 
vi rog*.

Acestea au fost cuvintele to
varășului Gheorghe Rusu, se
cretar al C.J.E.F.S. Cluj, ca răs
puns la telefonul redacției. Și, 
pentru a ne convinge, am po
posit tn Cluj-Napoca lntr-o vi
neri. Cel care ne răspunsese la 
telefon tocmai studia programul 
săptămtnaL în ziua aceea, pe 
stadionul Municipal de lingă 
Someș, se desfășura o competi
ție republicană — finalele de 
campionat la oină. Dar In 
după-amiaza zilei începea 
„Cupa invățămintului („Vor par
ticipa cadrele didactice din o-

locurile de muncă

studen-roș, câteva sute*), tar
țimea clujeană avea, timp de 
trei zile, Întreceri Intre facul
tăți („Politehnica este în frunte, 
dar nici Medicina și nici Agro
nomia nu se lasă*). în tot cursul 
sâptămlnii se desfășurase etapa 
școlilor generale la fotbal 
(„Pentru dte echipe sint, ne-ar 
fi trebuit încă vreo 20 de sta
dioane. La noi fotbalul îi in 
prima linie la „Dăciadă").

Deodată în Încăpere a apărut 
tovarășul Nicolae Mureșan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Venea direct 
Municipal.

— Cu oină, 
Întrecerile au

de la stadionul
am lămurit-o I 
inceput. Acum
Sever NORAN

(Continuare în pag. 2—3)

64,56 m,
LA SULIȚAi

Kathryn Schmidt — ■ - - - 1977 . 87 20
n. 

1977 | 65,46

63.32 m
n. S3 (S.U.A.) 
m Theresa Sanderson
56 (M. Britanic)

m Sabine Sebrowski — n. 51 
(R.D.G.) — 1976 ; 65,14 m Ma
rion Becker — n. * '
— 1976 ; 64,56 m 
Raduly — n.

50 (R.F.G.) 
Eva Zorgo-

____ , 54 (România) —
1979 ; 64,34 m Jacqueline Tod- 
ten — n. 54 (R.D.G.) — 1974 
etc-



Pentru prima data la iulcca. sub genericul ..DaciadcV;

FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC, 
MAREA SĂRBĂTOARE

A MICILOR BASCHETBALiȘTI
Echipe din 33 de cluburi sportive școlare, 33 de școli 

generale, 9 case ale pionierilor ți 4 cluburi
Citeva premiere marchează 

ediția a 13-a a Festivalului na
țional pionieresc de minibas- 
chet organizat sub genericul 
„Daciadei". Maa Iutii, Festi
valul este găzduit, pentru pri
ma dată, de... capitala Deltei, 
orașul Tulcea. un centru eu 
tradiție în minibaschet. Eveni
mentul a fost tntîmpinat en 
vădit interes de către 
gl C-J.O.P„ care s-au străduit 
să asigure condiții eît mai 
bune de disputare a tatreceri- 
loc (prin amenajarea optimă * 
bazelor „Bididia", aparținînd 
C-J.O.P„ și „Mircea*, a liceu
lui JSpiru Haret“). precum și 
de cazare a celor circa 1 500 
de participant] (132 de echipe, 
cărora li se sida’Jgă antrenorii 
gl oficialii).

Numărul mare de oaspeți ai 
Deltei a condus ta o • doua 
premieră șl anume ta defal- 
earea programului Festivalului 
în două perioade : între lă (i 
SI Iunie se Întrec băieții de ca
tegoria I (11—13 ani) «i fetele 
de categoria a H-a (8—10 ani), 
tar intre 21 și M iunie tel vor 
disputa întîietate» fetele de 
eategoria I și băieții de ca
tegoria a U-a.

Deschiderea Festivalului na
țional pionieresc de minibas- 
chet are loc astăzi, la ora 9, la 
„Monument*, p va fi preceda
tă de defilarea participanților 
pe traseele principale ale ora
șului. Să mai amintim că ta 
Festival iau parte echipe re- 
prezentlnd 33 de duburi spor
tive școlare, 23 de școli gene
rale de la orașe, 10 școli ge
nerale din mediul lățesc, 9 case 
ale pionierilor și 4 duburi 
sportive, iar clasamentul gene
ral va fi alcătuit prin acumu
larea punctelor obținute tn 
jocurile oficiale p ta concursu
rile pentru „Coșul de aur*, de 
poezii, deseae. machete, coc. 
precum si pentru prezentarea 
de jucători cu talie înaltă.

Urînd succes deplin tinerilor 
oaspeți si Deltei, ne manifes
tăm speranța că, pe Engă tra
diționalii spectatori — elevi d 
părinți — ta Festival vor asis
ta și antrenori de baschet, ta 
special ai duhurilor sportive 
școlare, care au din nou pri
lejul unei selecții dintr-o pe
pinieră care s-a dovedit. întot
deauna. bogată.

LA CLUJ-NAPOCA
(Urmare div pag 1)

hai cu ale noastre, t-a 
gat tovarășului Gheorghe 
Cum ne impărțim ? Merg 
„Cupa învâțămîntului" si 
ne at a la etudenți 1

— Totdeauna e atîta_ 
tie la dumneavoastră T an» în
trebat.

— Asta-i puțin I Clujul e 
mare. Are multe întreprinderi 
și multe asociații sportive pu
ternice, ne-a spus tovarășul 
Muresan. Priviți aici programul 
siptăminal : peste 40 de echipe 
de fotbal, de volei, de handbaL 
Abia le dăm de cap eu tere
nurile Avem mereu etape de

adre- 
Rusu. 
eu la 
dtxm-

ajti ta

S1MBĂTA

ATLETISM. Stadionul Repubtl- 
ell, de la ora 14 : etapa a n-a 
a „Cupei României* (grupele A 
șl B — seria I).

BOX. Arena Timpuri Noi. de 
la ora 16 : meciuri de selecție 
pentru Iotul național da juniori ; 
tn continuare, finala campionatu
lui municipal de seniori.

LUPTE. Sala de atletism de la 
„23 August", de la ora 10 : tur
neul international de rreeo-roma- 
ne (juniori).

TENIS. Arena Progresul, da 
era 15 : România — R.F.G„ 
cadrul „Curiei navls* (meclu) 
dublu).

la 
în 
de

DUMINICA

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora • : etap» • n-a a 
-Cupei României“ (grupele A gl 
B — seria D

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 15.15 : Sportul studențesc — 
F. C. Bihor (juniori) ; ora 17 : 
Sportul studențesc — F. C. Bihor 
(Divizia A) ; Stadionul Steaua, 
ora 15.15 : Steaua — F. C. Bala 
Mare (juniori) ; ora 17 : Steaua
— F. C. Baia Mare (Divizia A) ț 
Stadionul Dinamo, ora 11 : Rapid
— Electroputere Craiova (Divizia 
B) ; Stadionul Autobuzul, ora 11 t 
Autobuzul — F. C. Șoimii Sibiu 
(Divizia B) ; Stadionul I.C.S.I.M, 
ora 11 : I.C.S.I.M. București — 
Celuloza Călărași (Divizia O ; 
Stadionul Triumf, ora 11 : Visco- 
aa București — Electronica Bucu
rești (Divizia O ; Stadionul Vo
ința. ora 11 : Voința București — 
Sirena București (Divizia C) ■ 
Stadionul Danubiana, ora 11 : U- 
nlrea Tricolor Buc. — Mecanică 
fină (Divizia C) ; Stadionul „23 
August* IV, ora 11 : Luceafărul 
n Buc. — Tehnometal Buc. (Di
vizia O : stadionul T.M.B.. ora 
11 : T. M. București — Abatorul 
Buc. (Divizia O.

RUGBY. Stadionul Steaua, ora 
1,30 : Steaua — Rapid ; stadionul 
Parcul Copilului, ora 9,30 : B. C. 
Grivlța Roșie — Dinamo ; Teren 
Tel, ora 9,30: R. C. Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași (me
ciuri in Divizia A).

TENIS. Arena Progresul, de la 
ora 14 : România — B.F.G. la 
cadrul „Cupei Davls* (ultimele 
meciuri de simplu).

CONTINUĂ SURPRIZELE IN TURNEUL 
FINAL AL DIVIZIEI A LA POPICE

MANGALIA NORD, U tprla 
telefon). Ultimei» meciuri ale 
primului tur al finalei pe tară a 
campionatului diviziei A la po
pice a 
Voința 
Mureș 
Gloria 
rade», 
cleri din .. . _ .
au acționat cu precizie de me
tronom. cîștlgtnd partida cu 
2412 — 2384 p d. In mod deoee- 
blt »-au impus atenției 
Radu (428 p d) șl junioara Mana 
Clobotaru (409), iar de la învin
se cel mal bun rezultat Ps rea
lizat junioara Rodlca Bariu (415). 
Ia cel de-al doilea joc, popicarii 
bucureștenl au dominat copios 
și l-au învins detașat pe orâdena 
cu 5 396 — 5 162 p b, avlnd in ju
niorul C. Stamatescu principalul 
realizator (920).

Clasamentele după prlmm tur 
— FETE : L Voința Tg. Mureș 
< p (2392 p d), 2. Rapid București 
4 p (2352 p d). L voința Galați 
3 P. 4. Laromet București 1 p. 
(. Hidromecanica Brașov 1 p, 6. 
Cectromureș Tg. Mureș • p. 
BĂIEȚI : L aectromureș Tg. Mu
reș 4 p, 2. Aurul Baia Mare 3 p, 
2. Gloria ~ ---------
■truetorul 
București 
dea » p.

Vineri dimineața te Întrecerile 
turului doi s-au înregistrat noi 
surprize, echipele care eu o zi 
te urmă au tout învinse au apă
rut. după dușul rece din ajun 
total schimbate te bine, spre 
deosebire de formațiile învin
gătoare. Astfel, jucătoarele de la 
Klectromureș Tg. Mureș au găsit 
eu ușurință „ulița* principala 
spre lăcașul popicelor, față de 
rapidlste care eu evoluat slab 
Dectromureș a învins clar, eu 
>412 — 23te p d. Cele mal bune 
jucătoare n tost Maria Martine 
QQ 0» șl Ioana Dogara (R) 62L

opuâ echipele feminine 
Galați — Electro mureș Tg. 

și formațiile masculin» 
București — Progresul O* 
Confirming bunele apre- 

,calificări®, gălățencel»

Elen»

București 1 p, t Con- 
Galațd 1 p, L Voința 

1 p, <. Progresul Ora-

ÎNTRLCERILf TINERILOR
SCRIMERi

iX

FIECARE ZI INSEAMNA
cro*. La baschet abia s-a ter- 
msssai .Cupa Viitorul* țl tss- 
eepe alta. De ee 1 Pentru ed 
la noi regula H să fie sport con
tinuu. Omul muncii as apucă 
a competiție 7 Nu-i 
Prinde următoarea. $i iaci-ti 
ața, fiecare face sport. Cn e- 
levii e ușor. Dai ecrma-uH 
buciumul răsuni ți tați se adur.i.

Cu studenții merge destul de 
bine. Oamenii muncii din ta- 
treprindcril» ți institutele clu
jene se adună mai greu ți lor 
trebuie si le dai SPORT LA 
LOCUL DE MUNCA. Uite, de 
exemplu, cele 12 cooperative — 
„Solidaritatea*. „Deservirea*. 
„Lemn și tapițerie* ți altele au 
terenurile tor. ale „Vointd* a- 
dică. SI APROAPE DE UNI
TĂȚI. Fac sport zilnic. La 
„Viitorul Ignis* handbalul este 
prezent la orice oră. S-a ter
minat „Cupa Independenței* ? 
Începe „Cupa Constructorul" 
apoi „Cupa Eliberării*.

Vorbitorul despăturește pla
nul acțiunilor săptămînale și 
ni-I arată.

— Privifi aici : „Clujana* ere 
52 de echipe, pe ateliere și sec
ții. In principal — fotbal. În
treprinderea „Someșul* ar» me
reu întreceri la handbal, volei 
ți popice. „Metalul roșu* ere 
In săptămîna aceasta campionat 
de tenis de eimp. „Unirea* 
n-are terenurile ei, dar nu se 
lasă : închiriază de la .Clu
jana* ți tot face sport.

Abia a spus acestea, că este 
chemat. A venit cineva de la 
sindicate. Rămînem cu secre
tarul.

— Cred ci ați înțeles metoda 
noastră, ne spune acesta : te
renuri aproape de locul de 
muncă ji competiții-lanț. Ața 
li vom aduce la sport pe cil 

mai mulți oameni ai muncii. La

bai !

„DACIADA"
noi frn oraș tradiția rportlvd 
ta dezminte. Fiecare vrea 
facă~. an picuț de rport. 
dacă n-are ți n-are aride — 
eeam Clujul t-a mărit iar

De asemenea și popicarii de la 
Progresul Oradea au obținut o 
frumoasă performanță, reușind 
■ă se impună in fața fostei cam
pioane a țării. Constructorul Ga
lați, la capătul unul meci v.u 
disputat : 525» — 5231 p d. Cel 
mal buni : veteranul orădenllor 
Ladlslau Gallo (909), iar de la 
gălățenl Ilie Băla» (912).

Dintre favorite, doar echipa 
Voința Tg. Mure» a dovedit pi
să acum 
cei de-al _ .
Galați, cu 249» — 2347 p. d. S-au 
evidențiat ‘ **" ~
Lues (443) de 
respectiv Aristlța Dobre (416).

întrecerii» se încheie mtlne 
seară.

con stanță, eiștlgînd și 
doilea Joc, cu Voința

tn acest meci Maria 
la învingătoare.

Troian 1OANÎȚESCU

deZilei» trecute, în sala 
«crimă Floreasca s-a desfășurat 
un concurs internațional d» ju
niori și tineret, ta organizarea 
clubului sportiv școlar Energia 
București, eu participarea clubu
lui sportiv „Palatul Sporturilor* 
din Tarnov (Polonia). In turneul 
pe echipe, la toata cele trei 
arme (floretă fete șl băieți, ta
ble), primele locuri au fost ocu
pate de formațiile clubului gazdă. 
tn concursul individual organizat, 
cel de floretă fete, primele trei 
locuri au fost, de asemenea, 
ocupate de floretlstele bucureș- 
tence Cornelia Chelarn (C.S.Ș. E- 
■ergia), Elisabet* Guzganu (Stea
ua) șl Georgeta Beea (C.S.Ș. B- 
nergla), toate trei aflate încă la 
vîrst* junioarelor mici șl care 
ee anunță ca adevărat» «peranța.

Ediția 
competi 
motocro 
Prieteni 
nlcă ta 
rv-a 1 
cu tnce 
traseul 
lut Pai 
Bulgarii 
German 
U.R.S.S. 
noastră, 
zatoare, 
două e 
prinde 
clasă C 
desfășu 
care a 
două ti.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • C r

Gală de selecție la box 
CINE CAUTA GASEȘTE._ TALENTE

Foarte bmi mițumva F.R. Boa de • invita la București o serie de 
tSnen pugilițti pentru selecție. Este vorba de juniori născuți bl «ntl 
1963—tt, reținuți- to cometei» de notițe ale observatorilor federali la 
diverse întreceri. Au fost invitați atit învingători cit ți Invlnți meri
tuoși care ta meciurile anterioare (puține la număr) s-au impus e- 
tențtet prin aptltudtnUe dovedite pentru sportul cu mânuți. Șt ta 
^partidele ambiției', disputate ieri pe arena „Timpuri Noi", riitar 
dacă uneori dirzenia a luat-o tnaintea lucidității tactice, tot ne-am 
putut convinge de talentul ți cunoștințele tehnice apreciabile dovedite 
de «L lata cițiva : Cornel Nedeleanu (Voința Vidra), Marian Tănase 
p* c Ș Brăila), Constantin Vlădescu (Voința Ploiești), Sebastian Nedel- 
eu (Spanac București), Marian Nicola (C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
Icm Bariu (infrățtrea Oradea), [small Mezl (C.S.Ș. Călărași), lălhal 
«lmota (C.S.Ș. Unirea Iași), Adrian Copllu (Metalul Rm. VUcea).

După cum se poate oedea, rezerve pentru pugilatul nostru de mstnc 
ee află ta tot mai multe localități din țară. Deocamdată este vorba, 
desigur, doar de băieți cu talent și ambiție, dornici să se afirme ta 
sportul cu mănuși. Dar pentru a-si vedea visul împlinit ei trebuie să 
dobtndească, prin muncă, prin antrenamente serioase, cunoștinței» 
tehnic» necesare.

Petre

MII
Mllne,

an 
ri 
Iar 
ei 

te
renurile de sport nu ajung, pri
cit le-ai planifica, oamenii fâc 
rport bi aer liber, simbita ți 
duminica.

— Turism T
— Da. Și pe jos, ți cu ma- 

țtna. Unde se ajunge — pe Fe- 
leac. la Pădurea Boia, la Tar- 
ntța, la Belit — se face sport. 
Se joacă volei, fotbal, handbal. 
Se merge mult pe jos. Ideea 
de bază care ne călăuzește : 
turismul e o PRIMA TREAPTA 
bi atragerea maselor la prac
ticarea sportului.

Intre 
ședințele 
point
- Ei. 

reporter.
Am optat pentru 

secretarului C.J.E.F.S.. pornind 
spre stadionul unde aveau loc 
întrecerile studenților.

Insoțindu-1 pe tovarășul 
Gheorghe Rusu am ajuns la 
stadionul unde ^Agronomia' 
juca fotbal cu .Medicina'. Me
ciul era pe sfîrșite. Pe terenul 
de handbal, fetele de la „Poli* 
conduceau în Intîlnirea eu cele 
de la „U*. Asistența, numeroa
să. încuraja echipele de volei, 
iar studenții eare-și așteptau 
rfndul să intre pe teren făceau 
încălzire pe pista de atletism, 
între timp, pe porțile stadio
nului anăreau mereu alti șl alti 
studenti.

Era vineri dimineața, iar spor
tul clujean pulsa intens Da. 
cuvintele .Daci veniți la Cluj- 
Napoca să vedeți „Daciada tn 
acțiune* nu-i nevoie si sosiți 
doar simbăta ți duminica' a- 
veau acoperire.

timp
C.J.E.F-S.

prim-vlcepre- 
»-a îna-

ffurntm ?
cu cine ?

Tovarășul
drumurile

NUMEROASE RECORDURI AMELIORATE
„Derulînd* filmul celor opt 

alergări desfășurate joi după- 
amlază pe hipodromul din Plo
iești, avem în față Imaginea unei 
reuniuni reușite, cu alergări dis
putate, sosiri spectaculoase și 
numeroase ameliorări de recor
duri. Din ansamblul rezultatelor 
merită subliniate victoriile reali
zate de Honorlca (câștigătoarea 
unei probe ce a electrizai asis
tența), Rin. In vădită ascensiune 
de formă și foarte bine condus 
de aprantiu) Gr. Nica (N Gheor
ghe a fost din nou bătut la po- 
tou), șl Selenar, dar valoarea 
realizată de acesta .— 1:28,9 (șl 
dacă ar fi fost nevoie ar fi ve
nit și mal bjne), raportată la 
distanța probei (2 10» m), este
în totală contradicție eu ulti
mele sale evoluții Aceeași subită 
„metamorfoză" a suferit-o joi șl 
Ienupăr (cîștigător în ultima 
probă), care in numai șapte zile 
a coborît de la 1:34,6 la 1:30,5 IT I 
Dar cum asemenea „fenomene* 
le-am mal întllnlt la formația N. 
Gheorghe șl încă recent (vezi 
Rlst șl Melodic), de ee ne-am 
mai mira 11 ,

REZULTATE TEHNICE 1 Cursa 
I — L Indian (M. ștefănescu) 
rec. 1 «8,0, 2. Cornelia. Simplu 
S, ordinea 190. Cursa a n-a —

L Hemlon 
1:40,S, 2. iberic. 
Simplu 1S, ordine» 
ordinea triplă 1048.
— L Curioasa (G.
1:36,4, 2 Polux. 3. 
piu 4, ordinea ...    ,
triplu cîștlgătOT 1377, ordinea tri
plă 2537 Cursa a IV-a — L Si
lita a Bănică) rec. 1:32.1, X
Vameș. Simplu 4, ordinea 120, 
event 950. Cursa a V-a — L Rin 
(Gr. Nica) rec. 1:27,5, l Frecvent, 
2. Ozoraș. Simplu 10, ordinea în
chisă, event 410, ordinea triplă 
2887. Cursa a Vl-a — L Selenar 
(C. Radu) rec. 1:28,9, 3. Otlllan, 
2. Hederic. Simplu 9, ordinea 90, 
event 570, triplu eîștlgător 826, 
ordinea triplă 181. Cursa a vn-a
— L Honorlca (D. Toduțâ) rec. 
1:28,8, 2. Hotărel, 3. Stilat, Sim
plu 2,50, ordinea 110, event 280, 
ordinea triplă 221. Cursa a VIII-i
— L Ienupăr (N. Boitan) rec. 
1:30,S, 2. Surdue. Simplu 2,80, 
ordinea 490, event 100.

(G. Popescu)
1. Ispravnic, 
270, event 290, 
Cursa a m-z 
Grigore) rec. 
Trucaj. Sim- 

230, event 1870,

Gh. ALEXANDRESCU

Faza de zona a campionatelor individuale de 
MECIURI SPECTACULOASE 

IN REUNIUNILE SEMIFINALE
La bucurești, Buzău, Focșani, 

/iu și Tg. Mureș s-au dispu- 
oltimele reuniuni semifinale 
fazei de zonă a cam pion ate- 
îndivlduale

Tg. 
tat 
ale 
lor 
rllor.

bucttkeștl 
arena de varâ 
găzduit un număr de 16 meciuri, 
multe dintre ele situîndu-se pe o 
treaptă valorică superioară, fapt 
care l-a satisfăcut pe cele efteva 
sute de spectatori. Cîțlva concu- 
rențl s-au detașat de colegii lor 
de întrecere, obținlnd victorii 
dare : «emimuscă : AL Șchiopu 
(Steaua) b. ab. 1 J. Belea (Ra
pid), R. Giolfan (Voința) b. ab. 1 
A. Croitoru (Rapid) ; cocoș : L 
Pavel (Mec. fină) b. p. N. Gâ- 
man (LM.G.B.) ; pană : N. Gur- 
baa (Steaua) b. p. AL Mihai 
(Steaua). C. Dumitru (Vulcani 
b. p, A. lancu (Semănăt.) ; ușoa
ră : V. Barburas (Voința) b. p. 
D. rudot (Mec. fină) ; mijlocie : 
P. Stere (UJLB.I.S.) b. ab. 1 
Barbu (Voința). T Stanciu (Mec. 
fină) b p. V. An to hi (Mașmi-o- 
aelte).

BUZĂU. Cea de-a două reu
niune semifinală disputată în lo- 
ealttate s-a bucurat de mult mal 
mult Interes din partea specta
torilor. orez en ți tn număr de 
peste 1 000. S-au remarcat parti
dele : Șt. Gavrilâ (Constr. Buzău) 
b. p. C. Pod o Ian (Rova Roșiori) 
la muscă L Sandu (Prahova) 
b. p. G. Clocîrlan (Met. Tîrg.) la 
pană. D. Enache (Cimentul 
Mede.) b. p. T. Minciună (S. N. 
Oltenița) la semlușoarâ, E. Sta- 
vru (Prahova) b. p. Gh. Râda- 
leseu (Voința Mă cin) la semlmij- 
lode. (I. STA NES CU — eoresp.)

FOCȘANI. Ziua a doua a semi
finalelor a programat meciuri 
mult mal frumoase și mal echi
librate. Dealtfel, cinci dintre cele 
zece întîlnlrl s-au încheiat cu 
scoruri de 3—2 ; semlmuscă : M. 
ȘerbajB (T.O.B Balș) b. p. L 
Pops (S. C. Bacău), S. Petrescu 
(B. C. Galați) b. p. A. Sofraglu 
(Met. Sf. Gheorghe) ; muscă î 
N. Bcutsrw (Unirea Focșani) b. p. 
C. Ungureans (Constr. Vaslui) t

de box ale senlo-
Ringul instalat ia 

Timpuri Noi a

N. 
N.

HENJ 
box

(Oțelul
(Ceahlă- 

Dumltrache 
A______e A. Tomozei (Oțe
lul Gl.)’ (V. MANOLIU — eoresp.) 

TG. MUREȘ. In cel mal spectacu
los meci al galei, O. Douda (Voința 
Cj-Nap.) b. k.o. 2 T. Gabor (Mi
nerul or. dr. P. Groza). Alte re
zultate : V. lordache (St. r. Bv.) 
b. ab. 3 M. Mezeșan (C.s.M. Cj- 
Nap.) la semlmuscă ; 
(A.S.A. Tg. M.) b. p.
(I.S.C. Turzli), Șt. Bărbieru (St. 
r. Bv.) bab.n F. Kovari (Met. 
Cugir) la semlușoarâ ; R. Agaple 
(St. r. Bv.) b. p. F. Szarko (Met. 
Salonta. (C. ALBU — eoresp.).

TG. JIU. Cele mai frumoase me- 
auri: D. Neamțu (Met. Sadu) b.p. 
V. Hanganu (B. C. Br.), 
Stânciulescu (C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev.) b. p. I. Preduț (CI. Sp. Șc. 
Rm. Vtlcea) la cocoș, V. Donțn 
(Met Sadu) b. p. I. Covaci 
(C.S.M. Reșița) la pană. M. Șu- 
ru bani (U. M. Timiș.) b. p. D. 
Hirtopeanu (Voința Rm. VUcea). 
<M- BAI.Ol — eoresp.)

pană : N. Andronache 
Gl.) b. p. V. Bobindă 
ul) ; mijlocie : M. 
(Unirea) b. p.

N. Cioc 
V. Morea

(B. c. D
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CAMPIONATUL DE DRT-TI
Sâprârr.ma aceasta «-au dispu

tat etapele a doua șl a treia ale 
campionatului republican moto- 
siclisi de dirt-track (perechi).

BUCUREȘTI : etapa a doua, pe 
stadionul Metalul, a fost domina
tă de motocicliștil de Ia IPA șl 
Voința Sibiu. în clasamentul e- 
tapel : L P. ionel—Al. Pis (Vo
ința Sibiu) 27 p, 2. L Bobîlneanu 
— N. Riureanu (IPA) Z5 p, 3. 
Botezatu (CS BTăila) — C. *' 
eulescu (Metalul Buc.) 21 p, 
M. Dobre—Gh. Sora (Metalul) 
p. (N. ȘTEFAN, eoresp.).

-sîtire 
zat c.

Clas 
tape : 
1 E. 
P. ’• (Ilie

l p.
E. 

Vod-
4. 
w

I f
SIBIU : etapa a treia, armă rit 4 

de circa 3000 spectatori, pe sta
dionul Voința, a revenit bucureș- 
tenflor, dar revelația concursului 
a fost P. Ionel (care a căzut tn- 
tr-o manșă, nemalputînd ocupa 
locul I) Deci : 1. M. Dobre—Gh. 
Sora (Metalul) 28 p, î. P. Tonei— 
Al Pis 25 p, î. 1 Bobllnaanu—N.

d« 
trl »o 
ci.

tr

400 DE ZILE PÎNA LA J. 0.
(Urmare din pag. I)

In alte 
pasul cu 
rile care 
gimnastica masculină, luptele libere, canotajul _______ ,
atletismul. Unele sporturi, mai ales printre cele de echi
pă (handbal, volei, polo), au nevoie de □ mai mare con
centrare a forțelor pentru a ajunge din nou la înălțimea 
unei reputații cucerită cu talent și sîrguință în ultimii ani

Unii sportivi se declară mulțumiți cu rezultate mo
deste, care le asigură întîietate» doar pe plan național. A- 
eestors trebuie să le amintim că — în condițiile foarte 
drastice ale concurenței olimpice — diagrama de progres 
a pregătirilor trebuie corelată eo performanțele internațio
nale, singurele care pot da măsura nivelului atins. Este clar 
că în campania olimpică eeea ee decide acum — cu 400 de 
iile înainte de inaugurarea Jocurilor — '
ealitatea muncii efectuate in complexul de pregătiri, disci
plina antrenamentelor, viața sportivă.

Avem convingerea că mobilizîndu-se — cu tot arsenalul 
tor de talent, ambiție, putere de luptă și patriotism — spor
tivii români sini capabili să realizezi victoriile olimpice 
care se așteaptă de la eL Este, firește, necesară contribuția 
masivă a tuturor ramurilor sportive, in așa fel Incit la bu
chetul de succese olimpice românești să se poată mîndrl 
eu o participare fructuoasă toate loturile, de 1* atletism 
pină la tir I

discipline sportive, candidați) olimpici nu țin Insă 
programul pe care și l-au propus Printre ramu- 
au de recuperat urgent rămîneri în urmă se află: 

masculin.

este cantitatea și

I
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dl

>■
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". Relații suplimentar. 
19 26.

IETENIA ' LA MOTOCROS Id vederea etapei de aline

o dnguri

fostul campion mondial Pavel 
Rulev (U.R.S.S.), coechipierul 
său Vladimir Hadjakov, ceho
slovacul Jan Vestisinik (1 alțl 
valoroși motocrosiști. Cele 
două selecționate ala țării 
noastre vor fi alcătuite din ur
mătorii sportivi : Aure] Iones- 
cn. Ernest Mulner, Alexandru 
Enceanu, Eduard Laub, Paul 
FUipescn, Ion Plugaru, Petri
lor Titilencu. Francis*  Fodor, 
Ion Mărgărit, Petre Valeri ei. 
Gheorgb. Matei, Csaba Gyur- 
ka, Gheorgh» Oproia fi Ale
xandra Dieș.

in pauza dintre cel*  două 
manșe se va desfășura • cursă, 
clasa pini la 50 cmc, rezervată 
posesorilor de motorete U<o-

ATE • COMPETIȚII
EVE CAMPIONATUL DE RUGBY

laureata,
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cm neaș*  
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(penultima) a Diviziei A

CELE 18 ECHIPE ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
• Patru meciuri — care au o miză deosebită — așa cum 
sînt ele văzute de 7 dintre antrenorii formațiilor impli

cate • Ultimele vești din celelalte „tabere*

Stelei de mult rtvnltul titlu. Al 
doilea meci al zilei, am văzut, 
va fl cel dintre RC Grivlța Roșie 
— Dinamo (Parcul Copilului, ora 

' ! fiind nu numai— 
al po- 
pentru 

meciuri 
Sportul 
lași (te-

șl Dinamo (1 
1.30), In joc 
titlul, d șl locul secund 
diurnului (in tur : B—4 
Dlnamo). Iată celelalte 
ale ultimei etape : RC 
studențesc — Politehnica 
ren Tel, ora >,30), TC Mldla-Nă- 
vodari — CSM Sibiu, Știința Bala 
Mare — Universitateai Timișoara, 
Rulmentul Blrlad — CFB Brașov, 
Politehnica Cluj-Napoca — Mi
nerul Gura Humorului. Partida 
Farul — Știința Petroșani <33—ta 
»-a disputat ta devans.

Iată șl clasamentul ta partea 
sa superioară J

I
I
I
I
I
I

pînl 
iergSe.

perat de menise) șl cu Incertitu
dini In ceea ce îi privește pe 
Kortesi șl Ispir.
• CjS. TÎRGOVIȘTE. Alexandru 

are 3 cartonașe galbene și nu va 
juca. După ce a cerut scuze con
ducerii clubului și antrenorului 
Proca, pentru atitudinea depla
sată din pauza meciului cu Spor
tul studențesc, promițînd că nu 
va mal avea nici o abatere, Tă
tara va fi, probabil, rechemat ta 
kn. a UNIVERSITATEA. Bum- 
bescu nu va Juca (3 cartonașe) ; 
va reintra, ia schimb. Bălăci.

• STEAUA anunță o singură 
Indisponibilitate (Năstas.e), pe 
eare medicul M. Ghimpețeanu 
tacearcă să o rezolve, astfel incit 
virful de atac steUst să-și poată 
relua locul ta formație • F.C. 
BAIA MARE nu-1 va putea utiliza 
pe Rado PazztfU (cumul de trei 
cartonașe).

a F.C. ARGEȘ s-a antrenat ta 
tot cursul săptăinlnu cu efectivul 
complet Antrenorii Halagian șl 
Oțet vor alinia _U"-le care a În
ceput jocul cu Steaua * OLIM
PIA SATU MARE nu-1 va putea 
folosi mllne pe Popa (3 carto
nașe). Incertă sa anunță trUUza- 
rea Iul Both I.

a SPORTUL STUDENȚESC are 
tatreg totul la dispoziție pentru 
alcătuirea celui mal bun „11*,  a- 
eela folosit, dealtfel, cu succes, 
miercuri, ta sferturile - --
Me „Cupei României". 
BIHOR sosește astăzi 
rești Antrenorul Jmel 
putea folosi, se pare.

de
la
BU

... pe 
acridental la Hunedoara.

L 
2. 
k 
L
1.
2. 
T.
L

STEAUA 
Dlnamo 
Știința Ptș. 
RC Gr. R.
Farul
RC Sp. st. 
Pollt. iași 
Rapid

13
13
14
13
14
13
13
13

10 0
9 0
2 1
7 2
C 2
5 0
4 1
1 0

1 322-103 32*)
4 264-117 21
2 169-209 31
4 131-102 21
4 183-122 27*)
3 ------------
8

12
113-233 23 
145-213 21 
102-324 »

pierd cite*) Echipele . ___ __ ___
pentru trei jucători suspendați.

tm punct

IEI- LA ATLETISM, ETAPA A H-A

etapei
• re- 
(Stea- 

Metalul,
nstanța, 
reîntft- 
cil. Sl- 
acelayl 

pelor 
pel B

A- 
Br&lla, 

Dtmbo-
2 

ta 
pelor

Bihor.

p,

Caraș-Severln, Maramureș, Sibiu, 
Arad, Mureș, Hunedoara.

In sfirșlt, disputele din cadrul 
celor trei'serii ale grupei C stat 
programate, ta ordine, la Plo
iești Focșani șl zalău.

Reamintim că in această eta
pă se desfășoară șl concursul pe 
echipe de probe. Federația de 
atletism a delegat la întreceri 
următorii judecători arbitri : Gh. 
Georgescu, M. Nedelescu șl A. 
Calev la București D. Marinescu 
(Buc.) la Deva, A. LOte (Tg. Mu
reș) la Ploiești E. Lupașcu 
(Buc.) la Focșani șl V. Popa 
(Oradea) la Zalău.

In întîlnlrile din Capitală vom 
avea prilejul să-1 vedem la lu
cru pe cel mal mulțl dintre 
fruntașii atletismului nostru, 
eomponențl al loturilor republi
cane. Așteptăm cu Interes re
zultatele pe care Ie vor realiza 
Toboc, Ghipu, Copu, Palffy, Ior- 
ăache, Proteasa, Corbu, Btndar, 
L Nagy, Maria Samungl Elena 
Tărlță, Ileana Silai, Gabriela lo- 
nescu, Doina Anton, Cornelia 
Popa, Mîhaela Loghta, Argentina 
Menis, Eva ZSrgfi-Raduly și de
sigur tacă mulțl alțlL

I
I
I
I
I
I
I
I

• L-am căutat șl pe antreno- 
rol Jiului, Nieolae Oaldă, aă ae 
opună părerea despre jocul de la 
Buzău. Jiul, insă, a plecat de 
acasă vtoerl dimineața, cu auto
carul 0 an ajunsese la Buzău 
ptnă aseară. Din cite știm, ta pri- 
vtnța formației doar folosirea Iul 
Mulțescu ridică probleme, din 
cauza recidive, tsitorsel da la 
gleznă.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

aste decisă ea la ultimul joc 
disputat acasă aă-șl asigure lo
cul ta prima divizie, indiferent 
de finalul campionatului In afara 
tal Roșea, accidentat ta meciul de 
Cupă, ea Steaua, tot lotul e valid. 
a A-S^. TG. MUREȘ a plecat 
vineri dimineața la Timișoara 
Oră Both n șl FazekM (ultimul, o-

PROGRAMUL Șl ARBITRII
I ETAPEI DE MilNE A DIVIZIEI B
I
I
I

SERIA It Steagul roșu Brașov
— Viitorul Vaslui : V. Tătar 
(Hunedoara), F. C. Constanța — 
Delta Tulcea : N. Suda (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Relon- 
Ceahlăul P. Neamț : Tr. Alexan- 
drescu (București), Muscelul 
Clmpulung — LCJ.M. Brașov i 
Gh. Vasilescu (București), F. C. 
Brăila — Portul Constanța : A. 
Jurja (București), T.CJI Galați
— Oltul Sf. Gheorghe I M. Bn-

ȚI A ELEVELOR Șl ELEVILOR!
la Clubul sportiv 

I*  din Timișoara

..BANATUL" TIMIȘOARA 
alâ nr. 10 șl Liceul Indus- 
•levl din Timișoara șl din 
ele de gimnaziu ți liceu, 
ați ta meseria de mecanic,

ntra Dceu fa efosa a IX-c
Iunie. înscrierile pentru 

eziua desfășurărli probelor, 
te de aptitudini au loc in 
fac pînâ ta preziua pro-

declarat admiși ta urme 
aptitudini sportive, urmea- 

9—14 Iulie probele con- 
treapta a ll-a.
tru clasele gimnaziale ere 

lerile se foc pini b*

RIERE i Adeverințe <n» 
lor hepatice 
e ; dovada

|l cardiova*  
d« vaccina r»

cost, cazare
10 din Timl- 

’a

CHEI BUCUREȘTI (str. 
organizează noi selecții 
dintre elevele șl elevii 

claia VIII) ? 1962—1963
rupele do boschet vor 
tul de motomatlcâ-fizlcfi

mecanlcd (date IX) t 
lașa XI).

Io. In perloado 20- 
■a >1 ta perioada 2-1 
Candldațll vai trebui s6

depună la preolobn octete necesare înscrierii i ffșă 
tip de înscriere, adeverință medicală pentru elevi 
Up 18.1.002, analizele hepatice șl cardiovasculare, 
«lectrocardiograma șl copie a certificatului de aaștere.

Testarea va avea loc In Incinta școlii generale *r.  
«9, sectorul 4, str. Stejarului nr. 42. Inceplnd de b 
ora 8,30.

De asemenea, ae organizează selecții pentru com
pletarea locurilor b grupele de vlrstă 1965-1966-1967 
-1968-1969.

ELEVII DIN PROVINCIE VOR PRIMI, CONTRA COST. 
MASA șl CAZARE.

Relațfi se pot primi Io secretariat telefon 47.54.75. 
Intre orele 8,30-15J0.

POLO ți HANDBAL — la Clubul sportiv școlar 
al Liceului „Dimitrie Bolintineanu*

CLUBUt SPORTIV 1NTERȘCOLAR AL LICEULUI B4- 
OUSTRIAL „DIMITRIE BOLINTINEANU" da Copita» 
•rganlzeazB axam» de selecția pentru Mcțllle de 
polo d handbal fete. S« pot prezenta absolvenți ei 
clasei a Vlll-a al clasei a X-a. Cel adml,l vor S 
școlarizați la daso a IX-o ce profil de matematică- 
snecanlcS (ce grupe da polo handbal fete) ri do
se e Xl-a as profil de matematicS-mecanlcâ, pre
lucrări prla oșchlera (cu grupa de polo). Examenul 
de selecția are loc In perioade 20—26 Iunie. Reloțl 
•upllmentare le secretariats? liceului. teL >0.23.45.

VOLE - Ic Clubul sporti» șeolai de pe lîngfi 
Liceul wDimitri« Cantemir";

Inceplnd eo ent? școlar 1979-1980, se Infllnțeaz4 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE VOLEI (fete) pe Ungi 
Liceul „Dimitrie Cantemlr", sectorul U ol CapItaleL

Elevei, clubului vor ■ școlarizate I*  dose IX-a, 
profil electrotehnic, a Liceului “

Candidatele vor 
Ove in perioade 
du-se tn ordine*  
aptitudini

Înscrierea — le 
de 19 Iunie.

La concursul de 
di. întreaga țară.

,.D. Cantemlr".
susțin*  prob*  d*  aptitudini spos- 

20—24 luni*  a.c., admiterea fădis- 
rezultatelor obținute b probele de

secretariatul liceului. pt»6 fa data

admitere m pot prezenta candidat

!

se*  (București),’ Minerul Gura 
Humorului — Progresul Brăila : 
G. Pop (Bala Mare), Victoria Te
cuci — Nltramonla Făgăraș : T. 
lătrate (București), Tractorul 
Brașov — Constructorul Iași : M. 
Stan (București).

SERIA A n-a : Rulmentul A- 
lexandrla — Viitorul Scomlceștl : 
Gh. Ionesco (Brașov), Chimia 
Brazi — Gaz metan Mediaș : C. 
Munteanu (Galați), Rapid Bucu
rești — Electroputere Craiova :
M. Izghlreanu (Timișoara), Me
talul Plopenl — ș. N. Oltenița : 
Gh. Ispas (Constanța), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Petrolul 
Ploiești: A. Szllaghl (Tg. Mureș), 
Autobuzul București — Șoimii 
Sibiu : A. Drăguț (Zlmnlcea), 
Chimia Tr. Măgurele — F.C.M. 
Giurgiu : E. Mtmteann (Reșița), 
Poiana Cîmplna — Metalul Bu
curești : L Rus (Tg. Mureș), Dl
namo Slatina — Progresul Vul
can București: D. Dumitrescu 
(Mărășești).

SERIA A m-â : Minerul Anina
— Dacia Orăștle : T. Molsescu 
(Drobeta Tr. Severin), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Minerul Cavnlc : 
L HOnlng (Arad), F.C.M. Reșița
— Chimica Ttrnăvenl : C. Marco 
(Rm. VBcea), Ind. stanei C. Tur- 
zll — CJ.R. Timișoara : AL A- 
vramesco (Ploiești). Mineral Mol
dova Nouă — înfrățirea Oradea;
N. Georgescu (București). U. M. 
Timișoara — Victoria Călan : C. 
Mateescu (București). C.I.L. Sl- 
ghet — Metalurgistul Cugir : M. 
Gheorghiu (Giurgiu), Aurul Brad
— „U" Cluj-Napoca : M. Fedluc 
(Suceava), Gloria Bistrița — Mu
reșul Deva : V. Popovid (Boto
șani).

T.

MECI OMOLOGAT CU 3—0. Co- 
misia centrală de competiții și 
disciplină a omologat la meciul 
Petrolul Ploiești — Chimia Tr. 
Măgurele, din etapa a 29-a a se
riei a H-a a Diviziei B, rezultatul 
de 3—0 in favoarea echipei Pe
trolul, deoarece Chimia a folosit 
pe jucătorul Zimbrea, care acu
mulase trei cartonașe galbene șl 
nu avea drept de joc.

„CUPA DÎMBOVIȚA". Joi S-at> 
disputat, la Tîrgoviște, partidele 
primei etape a competiției dotată 
cu „Cupa Dîmbovița". Iată rezul
tatele înregistrate : Chimia Găești
— Cimentul Fienl 1—0 (0—0), Pro
gresul Pucioasa — Metalul Mija 
5—3 (2—0>. C.S. Tîrgoviște —■
Rapid București 2—1 (2—0), go-’
lurile acestui ultim med fiind 
marcate de Furnică, Greaca și 
Bartales. (M. Avanu, coresp.)

„CUPA CONSTRUCTORUL". O 
atractivă competiție organizată de 
constructorii din Cluj-Napoca.' 
Medurlle se joacă săptămtnal, ta 
ziua da marți. Primele rezultate: 
CJJL Cluj-Napoca — Industria 
stanei Cîmpia Turzii 5—2 (3—2),' 
Construcții Montaj Cluj-Napoca
— „U" Cluj-Napoca 0—6 (tî—2),’
Construcții Montaj — C.F.R. Cluj- 
Napoca 3—3 (2—2) șl „U" Cuj- 
Napoca — Industria sîrmel 6—9 
(0—0). (L Lespuc, coresp.).

F.C. CONSTANȚA — F.C. BAIA 
MARB 3—1 (1—0). Partida s-a ju? 
cal joi seara ta nocturnă șl a fost 
urmărită de peste 10 000 de spec- 
tatort. Golurile au fost marcate 
de Petcu (mln. 17 șl 76), Penis 
(mia. 70), respectiv Koller (mi*.'  
M — din penalty). (C. Popa.' 
coresp.).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI, LA 
RIJEKA. Echipa Luceafărul, al-J 
cătuitâ în majoritate din jucă^ 
tori eare au participat la preli
minariile U.E.F.A., participă, ta 
aceste zile (14—23 Iunie) la un 
turneu Internațional organizat la 
Rijeka, ta Iugoslavia. Au făcut 
deplasarea, printre alții, Nițu, 
Iovan, Suda, D. Zamfir. Majaru.' 
Geolgău, Verigeanu.
• Aflăm trista veste a încetă^ 

m dta viață, la virsta de S8 
de ani, a prof. Aurel Pop, fost 

jucător ai echipei Crișana-CȚK. 
Oradea șl arbitra divizionar.

tJivizia Dațională de juniori
«v»iaanm8aMMK^nHMnaiiHnBaaBKMraHKs»Hna»f

ETAPA A 32-a A STABILIT ECHIPELE
DE PE „PODIUMUL" CAMPIONATULUI

S.C. Bacău șl Corvlnul Hune
doara, echipele de pe locurile 3 
șl 3 ale clasamentului, au dștl- 
gat partidei. lor cu Dlnamo (ța 
deplasare) șl respectiv, F.C. Bi
hor (pe teren propriu). Dar, lu
cind exact ta apărare. Universi
tatea Craiova, liderul campiona
tului, a obținut un prețios draw 
pe stadionul din Satu Mare și a 
mal făcut, astfel, un pas spre 
titlul de campioană. Așadar, statu 
quo ta fruntea clasamentului, 
trlo-ul Craiova — Bacău — Hune
doara „raltad" constant șl... sigur 
spre podiumul celei de a treia 
ediții a Diviziei naționale de ju- 
alori. Reamintim, primele două 
campionate au fost ciștlgate de 
S.C. Bacău — clubul care bene
ficiază de două pepiniere deose
bit de productive : centrul de 
copil șl juniori șl clubul sportiv 
școlar — și Politehnic*  Timișoara, 
care, te actuala ediție, a Înotat 
ta mediocritate, ceea ce ae face 
să credem că victoria el de and

trecu*  a fost de natură eonjunc- 
turală. Remarcabilă ascensiunea 
din retur a speranțelor bălmă- 
rene, care au ținut cu orice preț 
să-1 „copieze" pe jucătorii 
Viorel Matelanu. Dar, F.C. 
Mare nu poate 
locul pe care

'lui
Dar, F.C. Baia 

„urca" mal sus de 
11 deține acum.'

(L- D.).
1. UNIV. CV. 32 23 3 6 81-23 M
1. S.C. Bacâu 32 20 6 6 53-30 U
3. Corvinul 32 19 t 7 72-24 44
4. F.C. Baia Mare 32 15 9 1 51-35 39
9. A.S.A. Tg. M. 32 15 8 9 73-41 38
9. U.T.A. 32 16 6 10 39-34 38
7. Sportul stud. 32 13 9 10 48-39 35
9. Polit. Tim. 32 15 4 13 23-32 34
9. F.C. Argef 32 13 7 12 42-32 33

10. Olimpia 32 12 8 12 38-46 33
11. Steaua 32 10 10 13 32-39 30
12. F.C. Bihor 32 12 4 16 47-50 38
13. PoliL lăți 32 11 6 15 46-62 28
14. C.S. Tîrgoviște 32 12 2 18 42-37 M
19. Dinamo 32 7 7 18 24-47 21
16. Jiul 32 7 5 19 25-55 1*
17. Chimia 32 7 5 20 26-63 10
19. Gloria Buzfiu 32 4 8 30 38-81 11

PENTRU FAPTE REPROBABILE,
EXEMPLARE!SANCȚIUNI
Daci pentru celelalte divizi

onare C campionatul se to
citele mllne, pentru ICRA1. 
Timișoara totul a luat afirșit 
joi seara clnd Comisia da 
disciplină a F.R.r, lutnd tn 
discuție gravele incidente pe
trecute la meciul cu Unirea 
Alba lulla, a decis RETRO
GRADAREA echipei timișore
ne tn campionatul Județean. 
Tlnlnd seama ți de faptul că 
rezultatul de pe teren tn me
dul mal sus amintit, 1—1, a 
fost Influențat de reprobabi
lele abateri ale unor jucători 
de la ICRAL, care l-au lovit 
pe arbitru, tlmortndu-1 tot 
timpul. Comisia de disciplină 
a botărtt omologarea partidei 
eu rezultatul de 3—• pentru 
Unirea Alba lulla. Totodată. 
1 jucători de la ICRAL, șl 
anume Volcău, Costlneanu șl 
Munteanu vor sta multă vre
me pe tușă : primii doi Jucă
tori cite doi ani. Iar 
— un an.

O suspendare de > 
avea de executat șl

ultimul

(Cetatea Turna Măgurele), 
eare l-a lovit pe conducăto
rul meciului Cetatea Turnu 
Măgurele — Dacia Pitești.

Tot joi seara, Comisia de 
disciplină a suspendat pe o 
etapă (cu pierderea punctelor 
respective) echipa Metrom 
Brașov, care, fapt Incredibil, 
ta mln. 57 al jocului cu 
Tractorul Miercurea Cluc s-a 
retras de pe teren I De sub
liniat faptul că. In acel mo
ment, formația din Miercurea 
Cluc conducea cu 4—0 I (re
zultat eu care a fost omolo
gat jocul). Firește, șl antre
norul Metromulul. Teofil Pop, 
va da socoteală Colegiului 
central al antrenorilor pentru 
această faptă necugetată a e- 
ehlpel sale, tolerată — dacă 
nu chiar Inițiată — de el. Un 
jucător al echipei brașovene, 
Lăcătuș, a comis o abatere 
suplimentară, lnsulttndu-1 pe 
arbitru, ceea ce i-a atras o 
suspendare pe 4 etape.

Jack BERARIU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
15 IUNIE 1979

84

54
Extragerea I : 31 86 55 60 

62 1 34 32.
Extragerea a n-a: 23 25 

«7 89 15 49 75 9.
FOND TOTAL DE CÂȘTI

GURI : 973.323 lei, din cars 
208.760 lei REPORT CATE
GORIA L

ȘANSE MARI LA PRONOSPORT
După toate probabilitățile, con

cursul pronosport de mllne poa
te furniza destule rezultate mai 
puțin scontate șl pria urmare, 
dștigurl substanțiale pentru cel 
mal prlcepuțl amatori de prono
sticuri sportive. Juclnd pe varian
te comblaate, achitate 100% sau 
25%, aveți posibilități sporite de a 
elștlga Nu uitați > astăzi este 
ULTIMA zi pentru depunere*  
buletinelor.

ULTIMA ZI LA LOTO 1
Numai astăzi vă mal puteți pro-.

eura bilete pentru tragerea Loto 
3 de mllne, 17 iunie, la care pu-; 
tețl obține AUTOTURISME „Da
da 1300“ șl diferite ClȘTIGURI 
ÎN BANI de valori variabile și 
fixe. MAI MULTE BILETE 
CATE ASTAZI — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
MÎINE PRINTRE MARII C1ȘTI- 
GATORI 1 Agențiile Loto-Prono- 
aport vâ oferă și bilete gata com
pletate.

Tragerea Loto 2 de mllne, 17 
Iunie, va avea loc la ora 16,30 
ta sala clubului Progresul din 
București, str. dr. Stalcovicl nr.' 
42 ; panoul cu numerele cîștigă- 
toare va fl televizat în cursul 
serii.



VERIFICĂRI UTILE
săptă- 

turneul
La mijlocul acestei 

mini s-au întors din 
efectuat în R. P. Chineză e- 
chipele reprezentative de volei 
ale țării noastre, care, peste 3 
luni și jumătate, vor lua parte 
la campionatele europene, pro
gramate in Franța. Contactul 
Ol voleiul chinez s-a inserts 
ca o etapă importantă în ca
lendarul verificărilor formați
ilor române. In legătură cu 
efectele și utilitatea turneului 
am stat de vorbă cu antre
norul federal Vasile Pavel, care 
* Însoțit delegația sportivilor 
noștri.

— Firește, se cuvine mai ta
tii să facem bilanțul tatîlni- 
rilor susținute in R. P. Chi
neză...

— Ambele noastre reprezen
tative au susținut cite 4 me
ciuri cu selecționate din tara 
gazdă. Băieții au cîștigat 3 (cu 
„Armata poporului*, cu Selec
ționata Șanhaiului și cu cea ■ 
orașului Chien-ți) și a pierdut 
unul (cu Sel. provinciei Gian- 
bu). în schimb, fetele noastre 
au cîștigat doar un joc (cu 
•el. provinciei Iun-nan), pier- 
zîndu-le pe celelalte 3 (cu 
prezentativa R.P. Chineze, 
sel. provinciei Gian-su și 
•el. Șanhaiului).

— Ce scopuri an fost urmă
rite prin acest turneu ?

— Mai multe, privitoare 
unele laturi ale pregătirii 
vederea obiectivelor din 
sezon internațional care 
minează cu „europenele* __
Franța. Intre scopurile cu ca
racter mai general, trei am ur
mărit tn mod cu totul deose
bit : capacitatea de adaptare a 
voleibalistelor și voleibaliștilor 
noștri la alte condiții dimat*- 
rice și la schimbare de 
orar, 
tivilor incluși ta loturi, 
cum și — mai ales — 
nuirea echipleor de a 
ta fața unor adversare 
practică jocul cocnbinativ, ta 
viteză. Cu alte cuvinte, tes
tarea posibilităților sextetelor 
noastre de a reacționa ta jo
cul de factură asiatică și, tot-

re- 
cu 
eu

la 
in 

acest 
cul- 
din

fus 
verificarea tuturor spor- 

pre- 
otriș- 

acționa 
cam

ROMÂNIA - R. f. GERMANIA IN „CUPA DAVIS '
(Urmare din pag. 1) 

echilibrată tn setul doi. cu un 
break decisiv al lui Năstaso 
la al 7-iea ghem. Ultimul se*
— în ciuda diferenței de scoc
— nu se deosebește de cela 
precedente. Jucătorul român 
luptă pentru fiecare minge, 
Carțind în amurg încheierea 
mai grabnică a jocului, care 
părea să meargă spre Între
rupere. Patru egalități sin* 
disputate ca ardoare în penul
timul ghem, pînă la 5—2, fi 
din nou egalitate în oltlmtd, 
cînd Nâstase încununează de
monstrația sa de măiestrie ea 
doi splendizi _asi*.
O. HARADAU - M. WUNSCHIG

6-2, 3-6, 3-4, 4-6
întîlnirea nu a debutat e* 

bine pentru formația română.' 
Dumitru Hărădău a dat spe
ranțe «curte publicului opti
mist, dștigind destul de oșor 
primul set cu 6—2, dar adver
sarul său Max Wunschig a a- 
.mt mal multă răbdare, intr-un 
med de pură regularitate, ad- 
judeeîndu-și următoarele trei 
seturi eu 6—3, 6—3 și 6—4. A 
fost o partidă doar pe alocuri 
frumoasă, pentru că, angrenîn- 
du-se tn lungi schimburi ste
rile de mingi (care au dus fie
care aet ta peste 50 de minu
te 1),' eei doi adversari au pîn-

«ONHCOMPORTARE A TINERILOR TENISMANI ROMÂNI
f Tn localitățile Eger, Debrețin 
jjpNyiregyhaza din Ungaria an 
avui loc turnee de tenis rezer
vate juniorilor și junioarelor 
ia care au luat parte și cîțiva 
sportivi români. însoțiți de a»- 
trenorul Vladimir Crevenciue. 
Un Primul din cele trei orașe, 
echipa României s-a calificat în 
.finală, alături de aceea a Ceho
slovaciei, de care a fost între
cută cu 6—1. în primul tur, 
sportivii români au cîștigat cu 
1—2 in fața celor iugoslavi șl 
cu 5—4 în întîlnirea cu tenis- 
tnanii unguri. în turneul in<fl- 
vidual de la Nyiregyhaza, La- 
minița Sălăjan a ajuns In fi
nală. unde a cedat cu 2—6, 4—8 
în fața Sukovei (Cehoslovacia). 
Pînă în această fază ea le 
întrccuse cu 6—2, 6—3 pe Non- 
kovid (Iugoslavia) și cu 6—0, 
8—1 pe Kiss (Ungaria). O bună 
comportare au avut și Cristian 
Morofan și Daniela Nemeș.

Intr-un alt turneu, dotat eu

IN PERSPECTIVA „EUROPENELOR" „Turneul țârilor socialiste'1 îa scrimă
■ ■■ I LIIU1 feV I I I „LVIIVI

• Băieții dovedesc capacitate ridicată de adaptare la 
jocul în viteză, fetele au de parcurs un drum lung spre 
valoare • Voleiul viitorului va fi rezultanta îmbinării sti
lului european cu cel asiatic • Sportivii chinezi au va- 

ridicată

SPADASINUL ION POPA,
loare UN ONORANT LOC III

odată, sporirea vitezei în ac
țiunile proprii.

— tn ce măsură turneul va 
ajutat să vă atingeți obiectivele 
șl In ee proporție le-ați atins T

— Trebuie să mărturisesc că 
turneul ne-a fost foarte util, 
atît sportivii cit și tehnicienii 
care se ocupă de pregătirea lor 
trăgind multe învățăminte. De 
fapt, după cum remarcau șt 
gazdele noastre, beneficiile ve
rificărilor au fost reciproce. 
Prin valoarea lor. de la an la 
an mai ridicată, echipele țării 
gazdă au constituit pentru noi 
parteneri care realmente ne-aa

Cu antrenorul federal 
Vasile PAVEL, 
despre turneul 

reprezentativelor 
de volei 

în R. P. Chineză

fost utili. Scopurile au fost *- 
tinse integral la băieți. Si nu
mai in parte la fete. Nu ml 
refer numaidecât la rezultatele 
tn sine. Dincolo de bilanțul po
zitiv, trebuie să subliniez fap
tul că voleibaliștii români s-au 
adaptat mai rapid la fusul 
orar și la condițiile de climă, 
au jucat din ce în ce mai bine 
(inclusiv tinerii Mițu șl Sto- 
tan). Concret, ciștigurile au 
fost: activizarea blocajului in 
fața unor parteneri iuți, sub
tili și inventivi în atac ; pro
grese In privința rapidități 
combinațiilor la fileu ; o oare
care ameliorare a activității în 
Baia a doua. Am avut prilejul 
să medităm și asupra laturilor 
oare se cer încă îmbunătățite: 
eficiența serviciului, mobilita
tea tn apărare si viteza ac- 

dit doar greșeala celuilalt. 
Singurele momente mai cu 
tensiune le-a oferit Hărădău, 
atunci ciad, condus eu 2—1 ta 
seturi, 8-a hotărit să încerce 
(sau mal bine spus: să riște) 
totul, adică să atace mai des 
ta fileu. Din păcate, resursele 
aale fizice nu au fost suficien
te pentru a rezista unui me
tronom ca profesorul de tenia 
din Augsburg, abil ta retururi 
fi mai ales destul de viclean 
pentru a exploata eu loburi 
dese slăbiciunea ■neclurilor 
lot Hărădău sau pentru a-i 
tndoi genunchii cu serii neîn
trerupte de mingi tăiate. Ca
racteristic pentru acest med- 
maraton a fost, pe de o parte, 
lipsa— așilor (doar 1 ta toa
tă partida), frecvența dublelor 
greșeli la serviciu și numărat 
mare de break-uri (ded inca
pacitatea de a valorific* servi
ciile proprii). Capacitatea fizl- 
eă — altă dată compenstnd 
absența unor atuurt tehnice — 
a fost de astă dată defidentă 
1* campionul român. Nădăj
duim că el va avea răgazul 
să se odihnească suficient pen
tru medul de duminică, con- 
firmînd puterea de luptă fi 
dăruirea față de echipă, pe 
eare a demonstrat-o de atttea 
ori ta trecut Aceasta cu at# 
mai mult cu dt, ta condițiile 
date, meciurile celei de a treia 
zi devin cu adevărat hotărl- 
toare pentru rezultatul final.

.Cupa Balaton* — la care te- 
nionanii români au fost Înso
țiți de antrenorul Ioan Maria 
— reprezentanții noștri au dis
pus cu 4—2 de prima formație 
și cu 6—0 de formația secundă 
ale Ungariei, astfel că el au 
ocupat locul I in clasamentul 
final.

atletism • In concursul de 
la Halle, Evelyn Jahl (R. D. 
Germană) a aruncat discul la 
59,64 m (cea mal bună perfor
manță mondială a sezonului).

baschet • La Torino tn tur- 
al C.E. masculin,

UJl.S.S. — lugo- 
Pentru locurile 

- Olanda 80—47 |
96—77.

neul final 
pentru locurile 1—4 : israel 
Spania 89—M ;----------
slavia “ ~
7—11: Franța ______
Polonia — Bulgaria W—71.

FOTBAL fi La Paris, tn finala 
turneului Internațional : Benfica 
Lisabona — steaua roși* Belgrad 

• (1—4) • La Lecce, la med 
amical, selecționatele de tineret 
ele Italia» șl poloniei au ter- 

tiunilor de atac. Dar, dacă la 
băieți există posibilități clare 
să se realizeze curind aceste 
tmbunătățiri, la fete ne dăm 
seama că este nevoie de timp 
pentru □ reconstrucție pe baze 
noi...

— De bună scamă, a fost și 
e confruntare între două școli 
de volei. Care prezintă, după 
părerea dv„ mai multe atuurt 
ta perspectivă ?

—' Fiecare are avantaj* fi 
dezavantaje, dar cred că vi
itorul voleiului aparține ace
lora care vor ști să îmbine cit 
mai bine cele două stiluri de 
joc, european și asiatic, adică 
forța cu viteza.

— Ce v-a impresionai 
mult la echipele chineze 7

— Faptul că toate joacă 
fel, ceea ce denotă eă In 
Chineză există o concepție
tară de pregătire. De aseme
nea, am remarcat repertoriul 
tehnico-tactic bogat, cu de
prinderi bine consolidate, eu 
greșeli foarte puține, practi
carea unui joc spectaculos atit 
în atac cit și în apărare. In
tr-un cuvint, au clasă ridicată. 
Cu preocupările care există 
pentru sporirea gabaritului (și, 
ded, a torței de atac), cred că 
reprezentativele R. 
iși vor crea curind 
La locuri de frunte 
internațională_

Aurelian BREBEANU

mai
la 

R.P. 
uni-

P. Chineza 
mari șanse 
ta ierarhia

MIHAI GHINDĂ A CÎȘTIGAT 
CUPA PRIETENIA BALCANICĂ

SOFIA, ÎS (Agerpres). Campio
nat ui balcanic masculin de șah 
dotat cu .Cupa prietenia balca
nică" s-a încheiat la Blagoevgrad 
(Bulgaria) cu victoria maestrului 
român Mihai Ghindă, care a rea
lizat un procentaj remarcabil: 
I p din 11 posibile. Pe locurile 
următoare : Spiridonov și Vațav 
(ambii Bulgaria) 7’/» p, Mircea 
Pavlov (România) T p, Bohosian 
(Bulgaria) S’/2 p, MaximovkS 
(Iugoslavia) I p etc.

a După 19 runde șl disputarea 
partidelor întrerupte. în turneul 
de șah de la Kecskemet (Unga
ria) continuă să conducă Noee- 
traa (Cuba), cu T1/; puncta, ur
mat de Csom (Ungaria) — 7
puncte, Mitial șubă (România) 

— t'lt puncte.
aba runda a O-a a turneidid *• 

șah de la Cioka (Iugoslavia» t 
NeMoșa mjin l-a învins pe za- 
kkd, Veiikov pe Id Weng Dze. Iar

TURNEUL INTERNAIIUNAL
(Urmare din pag. I)

H. D. Germane san Poloniei 
luptători cu o mai bogată acti
vitate internațională. Totuși, 
chiar șl dintre acești tineri 
care au susținut cu acest pri
lej primele lor partide ea 
sportivi de peste hotare, a* 
tost cițiva care au evoluat md 
mult dedt promițător, depășind 
adversari care le erau consi
derați superiori. Un exempli 
în acest sens * fost Daniei 
Grosu (48 kg), elev al antre
norului Marin Cristea (Steaua). 
12 a luptat cu o voință demnă 
de toată lauda tn partida ca 
Uwe Bauman (R.D.G.) și a 
lipsit puțin să câștige prin 
tuș In prima repriză, 
ultim efort, el a mai 
o fixare în final și a 
la puncte. La aceeași 
rie, M. Stefaa b. dese. I. A- 
saftei, Iar L Atanasov (Bul
garia) b. dese. V. Ciobanu.

La 52 kg, Florian Diaconesea 
l-a învins prin tuș pe Dom 
Spetea, dar meciul său eu bul
garul N. Vidov se enunță deș
tul de dificil. Dintre concu- 
renții români la cat. 57 kg cea 
nud bună comportare a avut-o 
Dănuț Staudt, Învingător prin 
descalificare In partida ea 
Gh. Savu, Gheorghe Anghel a

Cu un 
realizat 
cîștigat 
eatego-

TELEX
mtaait la egalitate: 1—1 p—4». 
8 ta ediția 1979—1940 tn Cupa

XJA. repartiția echipelor par
ticipante pe țâri va fi următoa
rea: ctte 4 —R. F. Germanâa.
Olanda, Belgia; ette 8 — Anglia. 
Spania, U.R.S.S., Iugoslavia, 
_ ; ette 1 — Italia. Franța,
Ungaria, Cehoslovacia, Poloaua, 
Portugalia. Austria, Scoția, Sue- 
Ha, România, Grecia. Bulgarta, 
Bveția. Restul țărilor vor insects 
cita o singură echipă.

NATATIB fi La Roma, in eoni

R.D.G.;

OPOLE, 15 (prin telefon). — 
Intructt organizatorii au ho
tărî* ea floretiatele să-și În
ceapă cazarea doar In preziua 
competiției, fioretistele noastre, 
plecate din București miercuri 
1* oca 8,30, au ajuns la Opola 
(fi datorită onor legături de
fectuoase 1* Budapesta fi Var- 
șovia) abia joi dimineață la 
ora 3, ele fiind nevoite să intre 
in eoncure la ora 7^0. In 
asemenea oondițil ee poate 
spune că este o reală perfor
manță calificare* a trei dintre 
ele : Viorie* Turcan. Ecaterina 
Stahl și Marcela Moldovan in 
faza eliminărilor directe, ulti
ma ajunglnd chiar In finală. 
Oboseala le-a marcat evident 
comportarea. Astfel, V. Turcan 
a trecut de sovietica Giliazova 
(8—6) in eliminări directe, a 
pierdut apoi la Dzakova 
(U.R.S.S.) eu 7—8 pentru ca ta 
recalificări, după ce a trecut 
de sovietica Tzagareva (8—1), 
epuizată, să fie eliminată de 
Hertrampf (R.D.G.) la limită, 
7—8. La fel 8-a tatimplat și cu 
E. Stahl care a trecut de Du- 
browska (Polonia) ta primul 
tur ai emliminărilor directe 
(8—3), a pierdut apoi la Dmi
trenko (UJLS.S.) eu 3—8, fiind 
eliminată tn recalificări 
Haiszar (Ungaria) cu 7—8.

Iată drumul spre finală 
Marcelei Moldovan : 8—4 
Urban ska (Polonia). 5—8

de
al
cu

partidele Mesing — Kovacs șl 
Popor — Sydor »-au încheiat re- 
mlal, ta clasament conduc Me- 
ttng (Iugoslavia) șl Vettko» (Bul
garia) eu câte I p. N. XUjl* CRo- 
mânta) ocupi locul i cu T'/i p.
• Dupâ M made, ta turneul de 

ta Smedervska Palank* (lugo- 
rtavta) se menține lider marele 
maestru iugoslav RaScovld cu 7 
p. Victor CtocâWea. eare ta run
da a 11-a a remizat eu iugoslavul 
Deepotovtel, totalizeazâ 3'5

• Turneul feminin de șah 
ta Novi Sad a fost cîștigat 
Nana Alefcsandrla (U.R.S.S.)

P-

d« 
de 

____ ____ ______ ,_ ____ _____ eu 
IOV» P dtn M posibile, urmată 
de Dana Noța (România), Suza- 
ea Verfczl (Ungaria), Hana E- 
neeaka (Polonia) cu cite t'J» p, 
Ida Bngtee (itomânla) S p. za 
■KBna rundă Dana Nuțu a remi
nd eu VerbczX ier Ua Bogdan 
eu Agteh.

K LUPTE GRECO-ROMANE 
pierdut, ta mod surprinzător 
(prin Um). ta fața iui A. Sipos 
(Ungaria). Vasils Tudor fi 
Gheargka Paduraru (82 kg) au 
Intrat ta turul 2 cu victorii a- 
supra colegilor tor de echipă, 
8. Haldăi fi, respectiv, D. Si
ma. Un med foarte dificil • 
■vut da susținut Gheorgha Mi
ne* (74 kg). Polonezul R. Ro- 
tanbnyfier s-a dovedit adver
sar redutabil, dar, ta final, 
sportivul român l-a depășit la 
puncte (8—2). La aceeași cate
goria, celălalt reprezentant al 
nostru, Attla Szabo, l-a Învins 
prin descalificare pe G. Erdei 
(Ungaria).

La fel da greu a terminat 
Învingător și noul campion 
balcanle, Hie Matei (90 kg), ta 
«Hspute cu bulgarul D. Kru- 
mov pe care l-a învins totuși 
prin descalificare, dar fără 
puncte tehnice (2—4). tn schimb, 
rădăuțeanul 
l-a făcut tuș 
Widzewski.

La cat 100 
a cîștigat prin tuș partida ca 
Dora Halos, dar Ion 
tuptlnd sub posibilități, 
dut la puncte tatîlnlrea 
lonezul W. Joszeczyk.

întrecerile continuă 
la ora 10.

Mihai Crîșmaru 
pe polonezul G.

kg, Ion Lungod

Stignei, 
a pier- 
cu po-

azi, de

cursul de înot .Trofeul celor 7 
coline", masculin : zoo m delfin
— RevelU (Italia) 9:06,19 ; 1500 m
— Vtadar (Ungaria) 15:55,64 ; 104 
u liber — KopUakov (U.R.s.sj 
1:S2,M ; feminin : 100 m liber — 
Natalia Mas (Spania) 69,40 ; 300 
m spate — Gabrielle Verraszto 
(Ungaria) 3:33,80 ; 100 m bras — 
tuHa Bogdanova (UJl.S.S.) 1:12,73.

TENTS • Rezultate din „Cuipa 
Oavls" (zona europeană): la 
Varșovia; Polonia — Italia 1—4 
fittak — Panatta 6—2, 6—0, 9—4, 9—4; Barazzuttt — Drzymalstd 
0—4, 4—4, 4—I); la Paris: Franța
— Elveția 4—4 (Noam — Gunthardt 
♦—4ț 4-4, 4—1; Bertel — Stadler 
8-4, 4-a, 7-4, 8-4).

(R.D.G.) 1 V
Marion Schultze 

v (-10).
probă individuală.

Schultze (R.D.G.), iar in reca
lificări 8—5 cu GUiazova și 8—2 
ca Haiszar, în finală, repre
zentanta noastră a Început 
bine, tnvingindu-le fără pro
blem. pe Hertrampf și Schultze 
fi—3), dar, apoi, oboseala și-a 
*>ua din nou cuvintul, pierzînd 
as 5—5 la Ușakova, 2—5 la 

Dzakova fi 1—5 la Dmitrenko.
Iată clasamentul final al pro

bei feminine de floretă : 1. In
ia Ușakova (UJUS.S.) i vd.b. 
fi—2 în asaltul de baraj), 2. 
Zatra Dzakova (U.R.S.S.) 4 v 
4K, 3. Ana Dmitrenko
(U-R-S-S.) * v, 4. Marcela Mol
dovan (România) 2 v, 5. Sabi
na Hertrampf "
(—<). 8.(B.D.GJ 1

Ultima 
spada.

Ion Popa s-a comportat ex
celent și numai faptul că a fost 
frustrat de arbitraj în asaltul 
ea Hondogo (pe care-1 ciștigase 
eu 5—4, dar s-a revenit pe mo
tiv că se rupsese firul electrie 
la Hondogo, care la reluare a- 
vea să cîștige !) l-a privat de 
un asalt de baraj pentru primul 
loc. în finală. Popa a obținut 
următoarele rezultate : 5—3 cu 
Lys, 5—4 cu Papp si Lukomslti, 
3—5 cu Joffe, 4—5 cu Hondogo. 
Clasamentul final al probei de 
spadă : L Boris Joffe (U.R.S.S.) 

Hondogo 
(U.R.S.S.) 3 v (+2), 3. Ion 
(România) 3 v (+1). 4. 
Lukomski (U.R.S.S.) 2 v 
5. Andrei Lys (Polonia) 
(—4), 6. Jeno Papp (Ungaria) 
1 v.

4 v, 1 Valentin
Popa 
Boris 
(+2),
2 ▼

Tiberiu STAMA

TIMPUL NEFAVORABIL
A PERTURBAT

ÎNTRECERILE
C. E. DE TALERE

TERME, 15 
poligonul din 
localitate bal- 

situată in apro-

MON’TECATIN’l 
(Prin telefon). Pe 
această pitorească 
neoclimatică, 
Piero de Florența, au început 
ieri Întrecerile Campionatului 
european de talere, rezervate 
trăgătorilor seniori ți juniori de 
skeet Din păcate, vremea n-a 
fost deloc favorabilă bunei des
fășurări a primelor manșe. Mai 
mult, o puternică furtună a de
teriorat instalațiile electrice de 
comandă a aruncării talerelor, 
drept Pentru care concursul a 
fost Întrerupt aproximativ ■ 
ore. Din acest motiv, organr 

de 
sa 
ca 

in-

zatorii au decis ca in loc 
75 de talere, în prima zi 
se execute doar SO, urmind 
duminici să se recupereze 
tirzierile. Pini la ora convorbi
rii telefonice, singurul trăgător 
român care încheiase cele două 
manșe fusese Sabin Popa, a- 
cesta totalizînd 47/50 t. In pri
ma manșă, B. Marinescu a reu
șit să spargă 24 de talere din 
25.

ACADEMIA OLIMPICĂ
INTERNAȚIONALA
IN TREI SESIUNI 

PRINCIPALE ÎN 1979
în cursul acestui an. Acade

mia olimpică internațională,' 
sub patronajul C.I.O. și sub 
auspiciile Comitetului olimpie 
al Greciei, va ține trei sesiuni 
principale : prima, Intre 1 și 8 
iulie, va reuni educatori și pro
fesori selecționați de Comite
tele naționale olimpice ; ace®-' 
tia vor studia alături de te
mele comune (istoria J.O., o- 
limpismul, filozofia sa. prin
cipii, organizare) și tema des
tinată direct lor : „Metode de 
popularizare a ideii olimpice ia 
instituțiile de tavâțămînt*. A 
doua sesiune, programată Intre 
6 și 22 iulie, va reuni pe de
legații comitetelor 
olimpice ; medaliați 
campioni, (oști campioni.

naționale 
olimpici, 

tn 
general sportivi de mare cla
să, care vor aborda tema ,.O- 
Umpismul și civilizația contem
porană*. A treia cesiune va 
avea loc intre 22 29 iulie fi
v* fi rezervată in special ca
drelor comitetelor naționale 
olimpice ee vor dezbate tem* 
.Rolul comitetelor naționale 
olimpice ta răsptndirea Idealu
rilor olimpice*.


