
C. M. și C. E. de haltere - juniori
t   ■■ ■■ ■! -i afmme—

VASiLE ROSU, CAMPION MONDIAL 
LA STILUL „SMULS"

Prima medalie de aur cucerită de un sportiv 
român la campionatele mondiale de haltere

DEBREȚIN, 18 (prin telefon). 
Campionatele mondiale și euro
pene de haltere pentru juniori 
au continuat cu întrecerile de 
la categoria cocoș (56 kg), la 
care au luat startul nu mai 
puțin de 24 de concurenți. Prin
tre aceștia s-a aflat și Vasile 
Roșu, care prin comportarea sa 
excelentă a furnizat o mare 
bucurie iubitorilor halterelor din 
țara noastră. VASILE ROȘU A 
CUCERIT MEDALIA DE AUR 
LA STILUL SMULS. FIIND 
PRIMUL HALTEROFIL RO
MÂN CARE OBȚINE UN A- 
SEMENEA SUCCES LA CAM
PIONATELE MONDIALE. Spor
tivul de la Chitnpcx Constanța, 
antrenat de Lisias Ionescu. a 
impresionat miile 
prin perseverența 
sa. El a început 
107.5 kg. greutate 
dicat-o la a doua ___
după care a reușit 112,5 kg. re
zultat care depășește cu 7.5 kg 
recordul țării la juniori si cu 
5 kg pe cel de seniori. Cu 112.5 
kg. el s-a clasat înaintea sovie
ticilor Muradian si Sarkizian. 
în afară de concurs, V. Roșu a 
încercat doborîrea recordului 
mondial de juniori (115 kg), dar 
a ratat de puțin ! Din păcate, 
la ..aruncat" cu 130 kg el n-a 
ocupat decît locul 5 și astfel in 
clasamentul general, mondial și 

de spectatori 
și pregătirea 
concursul la 

pe care a ri- 
încercare.

sub egida „Daciadci". MAPȘlL POȘTAȘILOR și-i desemnat laurca(ii ediției a 3-a

ÎN ZIUA ÎN CARE TOATE SCRISORILE 
AU LUAT, PARCĂ,. DRUMUL TULCEI...

Cei mai buni sportivi dintre factorii poștali pe podiumul de 
premiere- Foto . jon ENACHE

Trenul 8061 întirzie. intrînd 
în gara din Tulcea intr-o dimi
neață care nu s-a hotărît încă 
să fie sau nu frumoasă. Casa de 
cultură e la un pas, tot lingă 
Dunăre, atît de aproape de par
că se înalță chiar din fluviu. In 
fața edificiului, o mare de uni
forme bleumarin : nenumărați 
poștași, de parcă toate scriso
rile ar fi luat drumul munici-
piului de la Dunăre. Dar astăzi, 
numai astăzi, gențile factorilor 
sint îngreunate arbitrar, cu să- 
culeți de nisip. Pentru că acum 
poștașii noștri de fiecare zi nu 
au de împărțit corespondență, 
colete sau presă. Ei — mai bine 
zis 76 concurenți (36 fiind fe
mei) — au venit la Tulcea din 
toate colțurile țării, pentru a 
se' întrece în sport, lucru mai 
mult decît firesc dacă ne gin- 
dim că meseria lor este, prin 
esență, sportivă. Factbrul poș
tal face zilnic 20 de kilometri 
și mai bine, cel mal adesea pe 
jos. deși această imagine clasi
că tinde să treacă în amintire, 
bicicleta devenind un accesoriu 
tot mai prețuit.

Primii pe județele lor după 
fazele inițiale — la startul că
rora s-au aliniat cam 15 000 de 
concurenți ! — 40 de bărbați și 
36 de femei s-au strins în a- 
ceastâ dimineață incertă și. pe 
Platoul din fața Casei de cul
tura din Tulcea, încearcă să 
uite de emoții. Pentru Emilia 
Ciobanu din Vaslui emoțiile se 
materializează însă în lacrimi, 
citind telegrama de încurajare 
venită chiar acum de la cei 4 
copii ai săi... Plouă, nu plouă ? 
„Nu-i o problemă, zice una

european. Vasile Roșu figurează 
Pe locul 4, cu 242.5 kg.

Iată clasamentele (mondial și 
european) : 1. J. Sarkizian
(U.R.S.S.) 250 kg ; 2. S. Mnr»- 
dian (U.R.S.S.) 250 kg ; 3. R. 
Redev (Bulgaria) 245 kg ; 4 V. 
Roșu (România) 242,5 kg (record 
— v.r. 232,5 kg) ; 5. A. Retz 
(R.D. Germană) 240 kg ; 6. I. 
Simon (Ungaria) 235 kg. SMULS: 
1. V. ROȘU 112,5 kg; 2. Mura
dian 112.5 kg ; 3. Sarkizian 110 
kg. ARUNCAT : 1. Sarkizian 
140 kg ; 2. Redev 140 kg ; 3.
Muradian 137.5 kg... 5. Roșu 130 
kg. Campionatele continuă cu 
categoria pană.

dintre gazde, la noi ploaia tine 
10 minute*.

Marșul poștașilor, finala pe 
țară, Începe cu Proba rezervată 
femeilor. Cinci motociclete și 
două mașini, urmind autoturis
mul miliției, deschid traseul de 
2 kilometri. Sosirea e strînsă, 
prima trece numărul 29, dar e

STEAUA,
ECHIPA CU CEL 
MAI VALOROS 

LOT DE 
RUGBYȘTI

Campioana țârii va juca 
la Moscova cu Selecționata 

armatei sovietice
Cea de-a 62-a campioană a 

rugbyului românesc este, tot
odată, una dintre performerele 
sale, care, într-un clasament al 
titlurilor cîștigate, ar ocupa 
primul loc, alături de Grivița 
Roșie și de una dintre echi
pele de pionerat ale sportului 
cu balonul oval de la noi, Te
nis Club Român. La al 11-lea

P»OIET**I DIN TOATE TĂRIE. UHrrt-V* •
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Cum abordăm, In continuare, „Cupa Davis“ ?

ÎN JURUL MARELUI JUCĂTOR, 
O ECHIPĂ BINE SUDATĂ

1

formație de .Cupa Davis* 
o entitate cu totul dease- 
in cadrul căreia — deși 

sint individuale

O 
este 
biți 
performanțele 
— rezultatul decisiv este deter
minat de interdependent* eom- 
ponenților. de spiritul lor de e- 
chipă. A-I seconda Pe Die Năs- 
tase (chiar la efei 32 de ani al 
săi) devine astfei foarte greu, 
o misiune împovărătoare, pen
tru că dincolo de cele două 
puncte considerate a fi oricum 
obținute de strălucitul nostru 
jucător nr. 1. victoria in .Cupa 
Davis* este condiționată de al 
treilea punct. Cine-1 realizea
ză 1 Perechea in meciul de 
dublu ? Cel de al doilea echi
pier ? Iată întrebări care au 
frămintat responsabilii formați
ei noastre de -Cupa Davis" îna
intea meciului cu echipa R.F.

descalificată și Tatiana Chi(u, 
de la Oficiul 1 Tulcea. a doua 
la finiș. Iși apără titlul cucerit 
la Cluj-Napoca. Are alura unei 
sportive autentice, la 27 de ani 
Tatiana avind în urmă multe, 
foarte multe zile dedicate ca
iacului, gimnasticii. ..dar cel 
mai mult mi-a plăcut să fug și 
așa vreau să simtă și fetița 
mea. Alergarea te face mai 
zdravăn, marșul la fel". După 
ea, vin Valeria Bălan, din Galați 
Filofteia Vlăsceanu (Argeș), 
Fiorica Virlosu (Dolj), veterana 
Aurica Buzatu (București) — 
sportivă adevărată și la 44 de 
ani, Ana Popa (din Mureș).

Factorii au de parcurs, cum 
e și normal, mai mult decit 
colegele lor. Lupta e și mai a- 
nimată Pe cei 5 kilometri. Din 
exces de zel. numai din acest 
motiv, sint și aici mărșăluitori 
care... aleargă, sosirea fiind una, 
iar ordinea după validarea re
zultatelor — altă. Pentru că e 
singura umbră pe o competiție 
frumoasă ca idee, frumoasă ca 
realizare și finalitate, sintem 
convinși că organizatorii se vor

Geo RAEȚCH!

(Continuare in pag. 2—3) 

titlu, garnitura Stelei s-a pre
zentat cu lotul aflat în imagi
nea de mai sus (de la stingă la 
dreapta) — sus : antrenorul e- 
merit Petre Cosmănescu, Pin- 
tea, Postolachi, Cioarec, Braga. 
Corneliu, Pojar, Munteanu, R. 
Ionescu, Achim, dr. Eugen Pă- 
durețu, Murariu, Dima, M. Io
nescu ; jos : antrenorul Adrian

v

Gennania si ii vor frăminta 
la viitoarele intilniri.

Meciul de vineri, sîmbătă si 
duminică — cu premiera mingi
lor galbene Dunlop pe excelent 
pregătitul teren de zgură roșie 

Reprezentativa de tenis a României : Gh. Viziru (căpitanul ne
jucător), D. Hărădău. L Năstase. Tr. Marcu, FI. Segărceanu 
(de la dreapta la stingă). Foto : Dragoș NEAGU

al „centralului" de la arena Pro
gresul — a decurs sinuos, înce- 
pind cu un îngrijorător (și a- 
ProaPe inexplicabil) eșec al iul 
Dumitru Hărădău, continuînd 
cu un dublu liniștitor și cu de
monstrațiile de virtuozitate ale 
lui Ilie Năstase la simplu și

ILIE NĂSTASE: SĂ LUPȚI
PENTRU FIECARE PUNCT!...

Un cuvînt autorizat despre 
ce a fost si ce va fi nu ni-1 
putea da nimeni mai bine decît 
Ilie Năstase. Dar mai întîi, o 
mărturisire cu sens intim :

— Am fost de-a dreptul im
presionat de căldura cu care 
m-a intimpinat publicul, la 
Progresul. Se zice că acasă te 
ajută și zidurile, dar aici la noi 
parcă simți in teren bătăile a 
sute și mii de inimi, alături de 
tine. Este un stimul, o îmbăr
bătare continuă, care te face să 
Joci mai bine și să lupți pen
tru fiecare punct.

— Cum trebuie apreciat re
zultatul din acest meci ?

— Eu îl consider excelent. 
Deși la noi, parcă, un 4—1 sau 
5—0 pare totdeauna normal, iată 
că Ia un moment dat ne gin- 
deam la 3—2 si nici de acesta 
nu eram atît de siguri. Un meci

Maleescu. Durbac. Fuicu, Roșu. 
Enache, Codoi, Zafiescu I, A- 
lexandru, Suciu, Teleașă, Țața.

Steaua este o campioană me
rituoasă, o formație în care 
joacă numai componenți — de 
ieri, de azi sau... de miine — 
ai reprezentativei naționale. 
Felicitări, așadar, unei incon
testabile laureate 1 

I

v

V

încheindu-se, la figurat, 
spectaculoasa revenire 
Hărădău, care a anulat 
siile defavorabile de la 
denta evoluție.

Victoriile, de obicei 

CU 
a lui 

impre- 
prece-

disecă. De astă dată, însă, e 
nevoie, întrucît „Cupa Davis* 
e o competiție „în mers*, pen
tru care trebuie să fii mereu

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

de „Cupa Davis" este totdeauna 
greu, chiar cu adversari fără 
cărți de vizită impresionante. 
Se știe că, intr-un asemenea 
meci, un jucător mai slab se 
poale autodepăși, ureînd la va
loarea adversarului mai bine 
cotat. Trebuie să fii mereu a- 
tent, gata pentru orice întoar
cere de scor, care nu te costă 
num3i pe tine, ci întreaga echi
pă. Așadar, să mi se ierte mo
mentele de nervozitate de sîm- 
bătă, la dublu, dar era în cum
pănă un punct foarte important 
și finalul partidei l-am jucat 
sub reală tensiune.

— Jocul, cu Traian Marcu in 
cuplu, nl s-a părut destul de 
bine asamblat.
________________ Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Ediția cu numărul 62 a cam
pionatului intră în istorie. A 
început vacanța rugbystică. Dar 
noua campioană și-a aminat 
zilele de odihnă. Ea va pleca 
miine la Moscova, pentru a tn- 
tîlni — la finele sâptămînii — 
Selecționata armatei «ovieticei



® Rezultate de valoare și noi recorduri înregistrate în 
Capitală • Steaua se menține lideră în clasamentul 

competiției
In pofida unei călduri cani

culare, întrecerile echipelor din 
grupa A a „Cupei României" 
la atletism, desfășurate pe Sta
dionul Republicii, la sfîrșitul 
șăptămînii trecute, au prilejuit 
multe dispute interesante, sol
date cu unele rezultate remar
cabile, între care și cîteva re
corduri republicane Iată aces
te recorduri, toate feminine : 
1 500 m — senioare Ileana Silai 
(Metalul) 3:58,6, 4X100 m —
șenioare Steaua (Ciolan, Nego- 
Van, Șomănescu, Korodi) 45,83 
.— echipe de club, 100 m — 
junioare I Lucia Negovan 
(Steaua) 11,99, 200 m — juni
oare II Nicoleta Lia (Lie. N. 
pălcescu Craiova) 24,88 m în 
»erie și 24,76 în finală.

Competiția din Capitală a 
fost dominată de excepționala 
performanță a Ileanei Silai la 
1 500 m, rezultat în vecinătatea 
recordului mondial pe care 
nutrim speranța că atleta 
noastră îl va putea întrece în 
următoarele săptămîni. în a- 
fara acestui record național de 
mare valoare, cifre bune ni se 
par șl cele reușite de : Eva 
Zbrgo-Raduly, din nou aproa
pe de 63 m la suliță, probă la 
care mai tinăra Corina Girbea 
• realizat peste 56 m, Maria 
Samungi, într-o formă bună 
la 200 m și mal ales la 400 m, 
semifondista Tudorița Nedelea, 
o plăcută revelație. Consem
năm, de asemenea, victoria 
Florenței Țacu la disc (probă 
într-o accentuată creștere de 
ansamblu) ca și reintrarea 
Vaier iei Ștefănescu, deocamda
tă ca săritoare în lungime. Ho- 
ria Toboc. Dumitru Iordache, 
Iosif Nagy, Mihaela Loghin au 
fost printre cei mai buni atleți 
în acest concurs.

Din foile de concurs ale com
petiției am reținut următoarele 
rezultate : BĂRBAȚI : 100 m : 
CI. Sușelescu (D) 10,48, FI. Băl- 
țat (St) 10,63, G. Tudor (CAU) 
10,70 ; 200 m : Sușelescu 21,12, 
Tudor 21,63, Bălțat 21,75 ; 400 
m : H. Toboc (C-ța) 46,85, "
Nagy (St.) 47,82, ’ “
(St) 48,16 ; 800 m
(Met.) 1:50,7, N. Onescu (Dj.) 
1:51,0, N Damian (CAU) 1:51,7; 
1 500 m 
3:46,0, 
5 000 m 
13:59,6, 
Lupan 
Palffy 
(C-ța) 
14,60 ; 
Korodi 
52,92 ; 3 000 m ob.
(Met.) 8:34,2, I. Crăciun
8:45,5, Șt Negoescu (Dj.) 8:48:6; 
lungime : D. Iordache (Rapid) 
7,81 m, V. Costache (D) 7,44 m, 
C. Corbu (St.) 7,42 m ; triplu- 
salt : B. Bcdrosian (D) 16,22 m, 
Ad. Ghioroaie (St.) 16,05 m, 
Corbu 15,83 m ; înălțime : Ad. 
Proteasa (St.) 2,14, m, D. Albu

. . Șt. 
I. Korodi 

Gh. Ghipu

: Ghipu 3:45,4, Onescu 
P. Lupan (St.) 3:46,0 ;

L Floroiu (C-ța) 
Copu (C-ța) 13:59,6, 

110 mg : P.
V. Teașcă 

Floroiu (St) 
Toboc 
Tartă 
: N.

P.
14:07,2 ; 1
(Cj.) 14,28, 
14,31, Șt.
400 mg :
52,87, A.

51,17, 
(Ag.) 

Voicu 
(D)

ASTAZI,

c. Antal (CAU) 
: N. Ligor
Ivan (D) 4,80 
4,70 m ; greu- 
(St.) 16,46 m, 
16,42 m, C.

(St.) 2,11 m, 
2.11 m ; prăjină 
(St.) 4,80 m, Cr. 
m, C. Lihu (Dj.) 
tate : I. Nagy 
V Savu (Met.)
Csakany (Cj.) 16,28 m ; disc :
Nagy 60,70 m, I. Zamfirache 
(D) 59,28 m, M. Bîră (Dj.) 49,38 
m ; suliță : C. Raduly-Zorgo
(Cj.) 77,76 m, V. Bonțindean 
(St.) 74,02 m, C. Grigoraș
(CAU) 70,02 m ; ciocan : N. 
Bîndar (D) 70,72 m, T. Stan 
(D) 69,70 m, P. Lengyel (CAU) 
64,84 m ; 10 km marș : L. Pes
carii (Ag.) 43:23,1, I. Găsitu 
(St.) 44:07,0, D. Firică (D) 
45:53,0 ; 4X100 m : Dinamo
41,29, CAU 41,83, Steaua 41,83 ; 
4X400 m : Constanța 3:14,4, 
Steaua 3:15,0, CAU 3:15,1; FE
MEI : 100 m : Gabriela Iones
cu (CAU) 11,63, Ot. Șomănes
cu (St.) 11,84, N. ~ -
(C-ța) 11,86 ; 200 m : 
Samungi (C-ța) 23,67, 
nescu 24,03, L Korodi 
24,27 ; 400 m : Samungi 
Ad. Stancu (C-ța) 53,21, 
rodi 53,37 ; 800 m : Ileana Silai 
(Met.) 2:01,3, T. Nedelea (Met.) 
2:02,5, M. Radu (Dj.) 2:04.5 ;
1500 m: Silai 3:58,6 (3:58,57), 
nou rec. național, Nedelea 4:10,l. 
Radu 4:24,4, Cr Cojocaru (Dj.) 
4:25,9, Ad. Mustață (D) 4:26,9; 
100 mg : Mihaela Dumitrescu 

13,58, M. Vlăsceanu 
14,15, Șt. Kulcsar (Cj.) 
lungime : Doina Anton 

6,47 m, G. Ionescu 6,10 
Ștefănescu (D) 6,06 m ;

Cornelia Popa (D)

Chiricuță
Maria 

G. Io- 
(St) 

52.82, 
Ko-

(R*P) 
(Ag.) 
14,36 ;
(Ag.)
m, V. .
înălțime ...
l, 78 m, N Vasile (D) 1,78 m, 
V. Ioan (Hap.) 1,78 m ; greu
tate : Mihaela Loghln (CAU) 
18,70 m, El. Anghel (Ag.) 16,06
m, FI. Țacu (C-ța) 15,88 m ; 
disc : Florența Țacu 61,76 m, 
A. Menis (D) 61,62 m, M Ba
dea (Ag.) 55,86 m, M. Ionescu 
(Dj.) 55,00 m, El. Anghel 53,98 
m, S. Herman (St) 53,86 m ; 
suliță s Ev* Zbrgo-Raduly (Cj.) 
62,72 m, C. Girbea (C-ța) 56,04 
m, I. Pecec (D) 52,26 m; 4X100 
m : Steaua 45,83 — record _na- 
țional echipe de 
47,61, Rapid 47,72 ;
Constanța 3:42,8, 
Argeș 3:53,5.

dub, Dolj
4X400 m :

Dolj 3:48,9,

★
Următoarea etapă (ultima) a 

„Cupei României" se va desfă
șura in zilele de 22 și 23 sep
tembrie la Constanța. Pină 
tunci, clasamentul general 
competiției, după 2 etape, 
prezintă astfel :

Steaua
Dinamo

366
302
265
242

a- 
al 
se

(B 274 + F 92)
(238 + 64) 
(109 + 156)
( 82 + 160)

1.
2.
3. Constanța
4. Argeș
5. CA.U. 223 (113+110), 6 Dolj
198 (72+126), 7. Metalul 165
(61+104), 8. Rapid 127 (47+80), 
9. Cluj 121 (72+49).

7.

Romeo VILARA

C.S.S. „BRAȘOVIA" BRAȘOV (BĂIEȚI) Șl C.S.Ș. DEJ 
(FETE) AU ClȘTIGAT CONCURSUL REPUBLICAN 

DE HANDBAL
Săptămîna trecută — vineri, 

simbătă și duminică — la Iași și 
Vaslui s-au disputat, intr-o ex
celentă organizare, turneele fi
nale ale Concursului republican 
de handbal rezervat juniorilor și 
junioarelor de 15—16 ani. Premi
ante pe țară ale acestei categorii 
de virstă sînt echipele —« « 
„BRAȘOVIA” (băieți) și 
DEJ (fete).

c.s.ș.
c.s.ș.

băieți-Tumeul final rezervat 
lor — găzduit de Sala sporturi
lor din Iași — a reliefat laptul 
că handbalul școlar de perfor
manță al juniorilor de 15—16 ani 
dispune de cîteva echipe valo
roase, în loturile cărora activea
ză jucători de certă perspectivă. 
Unele dintre meciurile disputate 
de-a lungul celor trei zile de 
Întreceri (deși foarte scurte ca 
durată : două reprize a cite 15 
minute) au demonstrat o bună 
îndrumare tehnică și tactică, nu 
puține fiind situațiile cind am 
asistat. la acțiuni de atac inteli
gent conduse (Brașov — Orșova, 
Iași — Sibiu), încheiate cu go
luri spectaculoase. Se poate 
spune, de asemenea, că și In 
fazele de apărare tinerii hand- 
ballști s-au organizat rapid șl 
fără multe stingăcii, replierile 
celor de la Brașov, H.C. Minaur 
Bala Mare șl Orșova anihillnd 
sistematic atacurile adverse.

Sigur, nu se poate afirma că 
am asistat la un turneu fără 
cusur. A fost vizibilă lipsa, in 
special, a unor conducători de 
joe. ca și a unor extreme inci
sive : au fost Irosite multe ac
țiuni de atac și s-au ratat des
tule aruncări de la “ 
sim. Insă, pentru 
unele circumstanțe 
reieșite din faptul 
llștli la care ne 
foarte tineri, el avînd Încă timp. 
Împreună cu antrenorii lor, 
să-șl desăvtrșească măiestria.

Pentru brașovenii de la clubul 
sportiv școlar „Brașovla' 
trenor Romeo Drăgănescu) 
parea primului 
mal merituoasă, 
realizată Intr-o 
de valoroasă.

Clasamentul final : 
BRAȘOVIA (golaveraj :
— 13 p. 2. H.C. Minaur 
Mare (69—59) 
Orșova (81—78) 
Sibiu (65—76) 
„Unlrea- 
I. C.S.Ș.
— s p ;
— s p;
— 3 p.

7 metri. Gă- 
toate acestea 

atenuante, 
că handba- 

referim slnt

(an-
_ . ocu-

loc este cu atit 
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C.S.S.
14—43)

Baia
C.S.Ș. 
C.S.S. 
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Ion GAVRILESCU

In cocheta sală a 
din Vaslui. turneul

pe o căldură sufo- 
disputat cite 2 și 
jocuri pe zi, fără 
înfrîngerea. Ele au

tide, în care 
cântă s-au 
chiar cite 3 
să cunoască __ ____
cedat doar două puncte In două 
jocuri terminate la egalitate : 
în ultima etapă cu C.S.S. Uni
versitatea Timișoara (8—8) și in 
etapa a EV-a cu C.S.Ș. Craiova 
(8—8).

Deci principalele 
învingătoarelor au 
nitatea valorică a primelor 7—8 
jucătoare, puterea lor de luptă, 
modestia și ambiția cu care 
și-au apărat șansele. In această 
echipă am remarcat un portar 
cu un talent deosebit (Melania 
Prunduș), un conducător de joc 
inteligent, dar neavantajat de 
talie (Melania Boldor), un inter 
excelent din toate punctele de 
vedere (Liliana Jorj).

Pe celelalte locuri In clasament, 
C.S.Ș. Făgăraș (antrenor N. Ma
rian), o echipă foarte solidă, 
care a beneficiat de aportul u- 
nei jucătoare bine dotată (este 
vorba de Mariana Oacă, golge- 
tera turneului, o stîngace cu un 
șut teribil !), urmată, in ordine, 
de C.S.Ș. Craiova (antrenor Du
mitru Sbora) șl C.S.Ș. Vaslui 
(antrenor Vasile Ungureanu) în 
rlndurile căreia a evoluat Cea 
mal tehnică șl mal dotată jucă
toare a turneului, Maria Im- 
brlșcă.

Inexplicabile ^corigentele" _ for
mațiilor din București 
nr. 2) șl Constanța. Să fie 
dispariție handbalul feminin 
aceste două mari orașe I 
antrenorii acestor cluburi 
In restanță I...

Iată * ‘ ’
C.S.S. 
60—48) ;
(63—44) ; 
(65—51) ;
(54-44) : 
Timișoara 
Sibiu 4 p 
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calități ale 
fost omoge-
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C.S.Ș. Făgăraș 11 p 
C.S.Ș. Craiova 11 p

-------Vaslui 8 p 
Universitatea 

p (45—42) : 6. C.S.Ș.

clasamentul
DEJ 12
1.
2.
4.
I.

(53—69) ; 7. C.S.Ș. nr. 2 
3 p (50—67) î 8. C.S.Ș.
1 p (37—61).
Câlin ANTONESCU

c.s.ș.
C.S.S.

: >■

„RALIUL CASTANILOR-

DUPĂ PARTIDE APRIG DISPUTAT 
DESEMNAȚI PARTICIPANT!! LA 
CAMPIONATELOR INDIVIDUAL!

Simbătă, Ia București, Buzău, 
Focșani, Tg. Jiu și Tg. Mureș, 
s-au disputat reuniunile finale 
ale fazei de zonă a campionate
lor individuale de box ale se
niorilor, învingătorii din această 
etapă a competiției ciștigîndu-și 
dreptul de a evolua în finale.
• BUCUREȘTI. La grădina de

vară Timpuri Noi s-au desfășu
rat ultimele meciuri ale fazei 
de zonă a pugiliștilor din Ca
pitală. Reuniunea, apreciată 
pentru dîrzenla cu care concu- 
renții și-au apărat șansele, s-a 
Încheiat cu următoarele rezul
tate. în ordinea celor 11 cate
gorii : Al. Șchiopu (Steaua)
b.p. R. Giolfan (Rapid), Gh. An- 
ganu (Steaua) b.p. I. Văcălie 
(Voința), I. Pavel (Mecanică 
fină) b.p. I. Aron (Steaua), N. 
Gurban (Steaua), b.p. C. Dumi
tru (Vulcan), Gh. Nicolaie (Se
mănătoarea) b.p. Al. Frățileanu 
(Rapid), I. Andrușcă (Voința) b. 
ab. 3 V. Barburaș (Voința), S. 
Anghel (Voința) b.p. M. Chintă 
(Voința), C. Tănase (Voința) b.p. 
D. Neagu (Rapid), T. StanciU 
(Mec. fină) b.p. P. Stere (URBIS), 
N. Volcu (Semănătoarea) b.p. St. 
Popescu (Rapid), N. Anghel (Tim
puri Noi) b.k.o. 1 Z. Ionită (Ra
pid).
• buzău. Peste 1000 de spec

tatori au urmărit partidele reu
niunii finale, al cărei nivel teh
nic l-a satisfăcut pe cei prezenti. 
Rezultatele, In ordinea celor zece 
categorii (la grea n-au fost 
concurenți) : C. pascaliu (Pra
hova Ploiești) b.p. N. Lupu (Vo
ința Pl.), M. Rădoiu (Cimentul 
Medg.) b.p. Șt. Gavrilă (Constr. 
Buzău), I. Donose (Constr. Slo
bozia) b.p. I. Valeriu (Met. 
Tîrg.), I. Sandu (Prahova PI.) 
b.p. Gh. Rusu (Voința Măcin), 
Gh. Băjenaru (Oțelul Giurgiu) 
b. ab. 2 D. Enache (Cimentul 
Medg.), I. Petre (Portul C-ta) 
b. ab. 2 Gh. Ivașcu (Constr. Bu
zău), Gh. Coteanu (Constr. Slo
bozia) b. ab. 2. E. Stavre (Vo-E.

o întrecere durai

ința Pl.), I
cea) b. p.
PI.), D. Si
cea) b.p. :
PL), M. M
b. ab. 3. i
(D. SOARE
• FOCȘA 
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Consumat 
sporturilor ___ . _______
final al formațiilor feminine a 
prilejuit o aprigă dispută intre 
cele 8 formații • competitoare, la 
capătul căreia s-a detașat, pe 
deplin meritat. Clubul sportiv 
școlar Dej. Meritul acestei echipe, 
(o adevărată ECHIPA), fără prea 
mari personalități. dar cu o 
bună instruire tehnică și. mai 
ales, tactică, este acela de a fi 
luptat cu elan șl abnegație. Nu
mai în acest fel, elevele 
rilor Mihalfalvi Ernest 
Alexandru au reușit să 
un veritabil „maraton"

In județul Maramureș s-a des
fășurat cea de a »-a ediție a 
„Raliului Castanilor" — de fapt 
cea de a patra etapă a cam
pionatului republican de raliuri. 
Cel 615 km al cursei (pe traseul 
B. Mare — Blidar — Vadul Izei 
— Șuier — Slghetu Marmațiel — 
Sâțănța — B. Mare) au fost stră
bătuți In aproximativ 12 ore, în 
noaptea de simbătă spre dumi
nică. A fost un' raliu dur, poate 
chiar prea dur, dovadă în aceas
tă direcție fiind și laptul că din 
cel 68 de concurențl plecați au 
trecut linia de sosire doar 17. 
Relevtnd buna activitate a or
ganizatorilor — federația de spe
cialitate, FStala A.C.R. Mara-

mureș șl A.S. Motorul B. Mare 
— menționăm că victoria a re
venit experimentatului cuplu Șt. 
Ianeovlci — P. Vezeanu de la 
I.A. Dacia Pitești.

Rezultate tehnice: clasament
general — 1. Șt. Ianeovlci — P. 

- - - - ---------- ■-), 2. j. ol-
'o. Scobal (I.A.P. Da- 
E. Pauiluc — P. Cre-

Vezeanu (I.A.P. Dacia)
teanu — 
cia), 3.
țu (Cetatea Deva); echipe — 1. 
(nu s-a acordat), 2. I.T.A. Sibiu, 
3. I.A.P. Dacia; CI. Dacia 13W, 
gr. I, ci. 6—1. Gh. Urdea — D. 
Ruj an (C.S.U. Brașov); ci. 6—1. 
șt. ianeovlci — P. Vezeanu; gr. 
H, cl. 7—1. Oiteanu — O. Scobal. 
(V. SASARANU, coresp.).

CANOTORII DIN ORȘOVA CIȘTIGĂ „CUPA 
_ _ ORAȘELOR"

UN IMPORTANT EXAMEN
AL CICLISMULUI ROMÂNESC!

Astăzi, la ora 16, se dă — de 
la km 13,5 șoseaua Olteniței — 
startul In filiala campionatului 
național de contratimp pe echi
pe, 100 km. informație „de ru
tină" pentru cititorul obișnuit 
(poete doar să-l atragă atenția 
că în numărul de milne va putea 
citi o relatare de la acest eve
niment), informație cu o mare 
încărcătură emoțională pentru 
oamenii sportului nostru cu pe
dale. Este, de fapt, primul din
tre cele trei examene ale anu
lui, primul dintre cele trei teste 
olimpice menite să acorde (sau 
nu) gir ciclismului nostru pentru 
J.O. ’BO.

Performanțele In ciclism au 
crescut fantastic. După ce la J.O. 
din canada ’76 echipa Uniunii 
Sovietice a ciștlgat cu o me
die orară de aproape 47 km, iar 
la C.M. din Venezuela ’77, ace-

lelașl formații l-a fost necesară 
doar o medie de 46 km pentru 
a învinge, lată că ta 1978, In 
R. F. Germania, echipa Olandei 
a dobîndlt titlul suprem grație 
unui ritm de peste 40 km/h. Șl 
pentru ca ascensiunea aceasta să 
fie și mai senzațională, zilele 
trecute formația R. D. Germane 
a realizat, ta proba de 100 km, 
devenită clasică la mondiale și 
ia Olimpiadă, peste 50 km pe 
oră 1 Este limpede, ta 1930 va fi 
nevoie de o viteză de peste 51 
km/h pentru a concura la me
dalia de aur...

In aceste condiții, de mare 
concurență, Iși încep seria tes
telor rutierii români. Ochii vor 
fi ațintiți spre echipa Dinamo, 
echipa pregătită de Nlcolae Vol- 
cu șl care cuprinde majoritatea 
candldațllor olimpici. Sigur, ea va 
trebui să ne dea — ta primul

MARȘUL POȘTAȘILOR
(Urmare din pag. 1)

fimdi, pentru viitoarea ediție, 
la un corp de arbitri cu auto
ritate și competență unanim a- 
preciate, cit și la clauze regu
lamentare mai clare. Cîștigăto- 
ru.1 cuirsej bărbaților e Gheor- 
ghe Mihalache. Lucrează la O- 
ficiul P.T.T.R. din comuna Moa
ra Vlăsiei de lingă Snagov și 
are 33 de ani.’ L-au urmat Con
stantin Palavu (Gorj), Vasile 
Petre (Prahova), George Radu 
(Tulcea) — cel care promisese 
că dacă nu ia primul loc se în

toarce acasă, în Macin, pe jos ! 
—. ,e*eț.tan Trieă (Argeș) și Ion 
Cîntăbine (Constanța). Pe echi- 
Fo, primele se clasează pere
chile din Tulcea (76 p) și Argeș 
(73 p).

Premiile rezervate în orice 
competiție celor mai buni nu 
lipsesc — se înțelege — nici 
*id. Tovarășul Virgil Șchiopir- 
lan, director general adjunct 
Direcția generală a poștelor 
telecomunicațiilor, anunță 
următoarea ediție se va ține 
Preajma cetăților dacice de_
Blidaru, ca un omagiu, cu oca
zia împlinirii a 2050 de ani de 
la crearea primului stat dac 
centralizat și independent, ceea 
ce ne amintește că Poșta româ
ni are tradiție și renume.

Pe Dunăre, vasul Damian 
întră în port sirena lui fiind 
nu numai un semnal de reve
dere dar și fluierul final in 
inedita competiție desfășurată 
sub generosul însemn al „Da- 
ciadei".

la
3i 
câ 
în 
la

antren o- 
și Rus 
străbată 
de par-

La Tg. Mureș s-a desfășurat 
concursul de canotaj academic 
dotat cu „Cupa orașelor". Pe 
primul loc s-ou situat sportivii 
din Orșova care au acumulat 112

p. El au foot urmați în clasa
ment de canotorii din Tg. Mureș 
73 p, Deva 46 p șl Timișoara 
44 p. (i. PAUȘ — coresp.).

IN PLINĂ VARA, „CUPA VICTORIEI" LA SCHI
Deși mercurul termometrelor 

se menține In jurul cifrei de +30 
de grade, in căldarea glaciară 
de la Bilea lac zăpada se gă
sește In cantități îndestulătoare 
și permite desfășurarea 
condiții, a concursurilor 
chiar In această lună, 
zilele trecute au avut

Camplon. 
pentru r 
nlorl. con 
ganlzată 1 
de federal 
lltate, sin1 
tentla de 
In dorința 
In care s 
cei mai 1 
respectiv, 
ganlzează 
programul 
campioni 
campionat! 
Kilin etc.

Reuniuni 
seară, de 
cum fuse 
terenul d 
sportiv D

o

rînd — măsura progresului rea
lizat. Dar dacă acesta este o- 
blectivul ciclismului românesc, 
dacă pentru realizarea lui s-a 
investit — material și moral — 
aproape totul, atunci examenul 
este al tuturor antrenorilor. 
Propunem deci F. R. Ciclism, 
cluburilor și secțiilor ca în func
ție de rezultatele realizate la 
acest important examen să fie 
apreciată șl munca tehnicienilor. 
In fond, nicăieri nu se primește 
retribuție pentru rebuturi. In 
ciclism de ce s-ar face I

Vom asista, deci, la 
campionatului național de 
tratimp pe echipe convinși 
evenimentul se constituie 
examenul sportului cu pedale ro
mânesc, că la formarea echipei 
olimpice trebuie să-și aducă con
tribuția Întreg ciclismul, toți an
trenorii. Nutrim speranța că în
trecerile vor scoate ta evidență 
o sensibilă apropiere a nivelului 
valoric al echipelor (pornim de 
la premisa că toți antrenorii au 
muncit la fel de mult, la fel 
de bine), că nu vor exista eo- 
rigențl șl — cu atit mal puțin — 
repetenți. Tuturor succes 1

In bune 
de schi 

Astfel, 
loc trei 

curse de slalom special, dotate 
cu „Cupa Victoriei", la care au 
fost prezențl cei mal buni 
schiori alpini al tării, care, cu 
acest prilej, și-au prelungit con
siderabil activitatea pe zăpadă. 
IATĂ REZUI/TATELE : seniori î
1. Dan Cristea (Dinamo) 41,5,
2. Alin Năstase (Dinamo) 42,4,

3. Gheorghe Vulpe (Teleferic) 
42,7 ; senioare : 1. Mariana A-
xinte (LES) 51,5, 2. Erica Co-
drescu (LES) 52,0, 3. Csilla Pe
tres (M. Cluc) 52,6 ; concursul 
n : 1. Alin Năstase 41,7, 2. Dan 
Cristea 42,3, 3—4. Gheorghe
Vulpe șl Csaba Portik (Dinamo) 
43,2 ; senioare : 1. Mariana Axinte 
50,8, 2. Csilla Petres 51,7, 3. Be
tina Conrad (Brașovia) 61,2 ; 
Concursul III : L Dan Cristea
43.5, 2. Gheorghe Vulpe 46,9, 3. 
Alin Năstase 49,0 ; senioare : 
1. Mariana Axinte 51,2. 2. Csilla 
Petres 53,1, 3. Erica Codrescu
53.6.

2.
3.
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ATLETISM PENTRU ELEVI ALE
finala 

con- 
că 
în

Hristache NAUM

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU ClȘTIGAT 

LA LOZ IN PLIC. Pe lista celor 
mal recenți cîștigâtorl la Loz in 
pilc s-au adăugat noi nume, 
printre care : Zamfirache Florin 
(Huși, jud. Vaslui), Pănescu 
Trandafir (Brăila), Cirstiu Aurel 
(Bala Mare), Halewicz Emil 
(Cluj), Mihăifă Constantin (Ba
cău) — AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și Ciobotea Dumitru (Mi- 
culești, jud. Gorj) — AUTO
TURISM „Skoda 105 Ii“. In ceea 
ce privește marile ciștiguri în 
bani, menționăm că, în afara 
lozurilor de 20.000 și 10.000 lei

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE ATLETISM (Liceul de fUo- 
Jogie-lstorie) din Clmpulung, jud. Argeș, organizează concursul 
de selecție pentru clasele V—VIU în zilele de 23 șl 24 Iunie, 
la sediul liceului, din str. Negru Vodă 185. Se pot prezenta 
candidați din toate județele. Probele de selecție slnt: 50 m. 
lungime fără elan, mingea de otaă fără elan, 600 m (fete) șl 
1000 m (băieți). Stat admiși, la probele practice, candidați! care 
au trecut vizita medicală, la cabinetul medical al liceului, și 
care corespund condițiilor minime la talie: 10 ani (fete 141 cm 
— băieți 14® cm), H ani (147 cm — 146 cm), 12 ani (154 cm — 
152 cm), 13 ani (188 cm — 157 cm), 14 ani (163 cm — 
164 cm). Candidați! care depășesc talia minimă eu peste 5 cm 
au prioritate la admitere, in condițiile unor rezultate egale, 
candidați! admiși au Întreținere gratuită ta Internatul liceului. 
Informații la telefon 1.16.36, prefix 970.

Verificarea aptitudinilor sportive pentru Înscrierea în treapta 
I «re loc la M—22 Iunie, Iar pentru examenul de treapta 
• H-a, in zilele de 4—5 iulie.

publicate de curlnd în această 
rubrică, numai In prima jumă
tate a lunii Iunie au fost în
registrate 62 de ciștiguri a cite 
5.000 lei, precum și mult mal 
numeroase lozuri de 2.000, 1.000 
lei etc. 1
• ASTĂZI — ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES. Pentru tot mai 
numeroșii amatori de Pronoex- 
pres, tragerile obișnuite furni
zează frecvente ciștiguri mari 
in AUTOTURISME ȘI BANI. O 
dovadă convingătoare o consti
tuie și cîștigurile tragerii pre
cedente, publicate mai jos. Este 
de remarcat, de asemenea, că 
tragerea obișnuită de milne, 20 
iunie, beneficiază și de un im-.

portant report. Așadar, NU LIP
SIȚI DE LA TRAGEREA DE 
M1INE, care vă poate aduce și 
dv. satisfacții dintre cele mai 
frumoase ț

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 13 IUNIE 1979. 
dat. 1: 1 variantă 160% «= auto
turism Dacia 1300 șl 4 variante 
25% a 17.900 lei; cat. 2: 4 va
riante ZV/o a 18.553 lei; cat. 3: 
17,25 a 4.302 lei; cat. 4: 90 a
833 lei; cat. 5: 177,25 a 419 lei; 
cat. 6: 6.434,75 a 40 lei; cat. 7: 
174,75 a 200 lei; cat. 8 : 3.125,75 a 
40 Iei. Report la categoria 1: 
420.702 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ a fost cîștigat de Nico- 
LAE RADULESCU din Craiova.
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cutaru 
ărăcilă 

(S.C. 
(Ceah- 
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oldan 
Vor- 
Aga- 
Dol- 

(Uni- 
e) P. 

Les-
. 2 C.
hera- 
. Du- 

L

3 St.
MA-

C. Calotă (Met. Dr. Tr. Sev.) 
b.p. I. vasile (B.C. Brăila), N. 
Șchiopu (B.C. Br.) b.p. I. Sandu 
(I.P.A. Sibiu), D. Neamțu (Met. 
Sadu) b.p. D. Stănciulescu (Met. 
Dr. Tr. Sev.), V. Donțu (Met. 
Sadu) b.p. G. Manea (Muscelul), 
E. Preda (Met. Rm. Vîlcea) b.p. 
Gh. Bulancea (Constr. Huned.), 
Fl. Dima (Progr. Br.) b.p. E. 
Zamfirescu (Electrop. Cv.). N.
Radu (Electrop Cv.) b.p. D. Ene Carpați -- -
(U.M. 
(B.C.

la

I ȘEDINȚA DE LUCRU

Mîrșa), M. Șurubaru 
Timiș), b.p. Gh. Iancu 
Br.), A. Pieșa (Vltrom. 

Mediaș) b.p. C. Baltă (B.c. Br.), 
■' Moceanu (C.S.M. Reșița) 

ab. 2 N. Vrînceainu (Vltrom. Me-
Călin (Drob. Tr. Sev.) 
Artenluc (I.P.A. Si- 
BALOI — coresp.).
MUREȘ. Partidele fl- 

un nivel tehnic cores- 
s-au încheiat cu ur- 
rezultate : L. Pordea

V. 
b. 
diaș),' A. 
b. p. N. 
biu). (S.
• TG. 

nale, de 
punzător, 
mătoarele 
(Crlșul) b.p. V. Iordache (St. r. 
Bv •. Morea (A.S.A. Cj.-Nap.) 
b. 2. A. Vașcan (Lemnarul
Tg. Mureș), Gh. Fărcaș (C.S. 
Zalău) b.p. T. Titlu (Infrăț. O- 
radea), Gh. Sorescu (A.S.A. 
Tg. M.) b.p. I. Motroc (A.S.A. 
Cj.-Nap.), N. Cioc (A.S.A. Tg. M.) 
b.p. st. Bărbieru (St. r. Bv.). 
T. Roșu (Voința Cj.-Nap.) b.p. 
Gh. Stan (A.S.A. Tg. M.), I. Pru- 
tan (A.S.A. Tg. M.) b.p. R. Aga- 
pie (St. r. Bv.), I. Mari ca
---------- M.) b.p. O. Cîm-
pie (St. 1
(Electr. Tg. M.) b.p. O. ___
pean (Voința Cj.-Nap.), E. Douda 
(Voința Cj.-Nap.) b. ab. 9. C. 
Gheorghe (Met. Cugir), M. Ma
ior (Met. Salonta) b.p. I. Cos- 
tescu (St. r. Bv.), $t. Bagian- 
schl (Crlșul) b.p. V. Boț (Crl- 
șul). (C. ALBU — coresp.).

RACTIVĂ GALA LA DINAMO

a- 
oștri. 

ipă

entul 
or- 

e pe 
enti 

ti ai 
Ia

de-

pu
ți m a

Spectatorii bucureșteni vor pu
tea urmări o serie de partide 
atractive, dintre care amintim : 
Ion Boboc — Marcel Constantin, 
Daniel Radu — Aurel Sîrcă, 
Teodor Dinu — Ionel Panaite. 
Nicu Popa — Constantin Oțelea, 
Florian Livaâaru — Florin Stan, 
Simion Cuțov — Leontin Sandu, 
Carol Hajnal — Dragomir Die, 
Ion Budușan — Constantin Ghln- 
dăoanu, Vasile Gîrgavu — Nico
lae Chioveanu, Viorel Vasile — 
Ion Joița, Ion Cernat — Gică 
Axente.

Un program 
ciur! care pot 
tul de clară 
spectaculare a 
seară.

interesant, cu me- 
da o imagine des- 

asupra valorii 
reuniunii de astă-

DE SELECȚIE LA BOX
au lăsat o frumoasă impresie, 
lntrînd in vederile specialiștilor.

Este un început bun, o acțiu
ne care trebuie continuată șl, in 
special, finalizată. Acești juniori 
trebuie urmăriți în continuare. 
Este necesar ca pregătirea lor 
viitoare să fie efectuată cu mult 
mal multă atenție pentru o as
censiune valorică permanentă, 
pînă la cel mal înalt nivel.

Dealtfel, din discuția cu se
cretarul adjunct al F.R. Box, 
Mihai Bădescu, am aflat inten
ția forului de resort de a or
ganiza, la un nivel corespunzi^ 
tor, pregătirea viitoare a tine
rilor talentațl depistați cu acest 
prilej.

Cîteva rezultate mal importan
te : I. Tănase (Dunărea 
b. ab. 2 E. Văduva (Mec. 
Buc.), M. Nicola (Met. Dr. 
Sev.) b.p. I. Panaite (Voința 
S. Nedelcu (Spartac Buc.), 
I. Pătruț (Met. Sadu), C. “ 
(Unirea Iași) 
(C.S.Ș. Călărași), _____ ...
ința Cj.-Nap.), b. ab. 2 M. Surlă 
(C.S.Ș. Focșani), 
(C.S.Ș. Brăila) b.p.
nu (Viit. Vidra), S. Ciontea (Met. 
Cuglr) b.p. D. Băjenaru (Unirea 
Iași). C. Vlădescu (Voința PI.) 
b.p. V. Pavel (C.S.Ș. Bacău) 
A. Copilu (Met. Rm. Vîlcea) 
b. ab. 1. I. Damian (Olimpia 
Buc.). V. Bungărdeanu (Met. 
Borșa) b.p. G. Strole (Mîrșa).

Mihai TRANCA

DIVIZIA A (SERIA B) 
LA POLO 

în Divizia A (seria a n-a) 
polo s-au desfășurat noi parti
de. iată rezultatele : PROGRE
SUL ORADEA — POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA 3—5 (1—2, 2—1,
0—1, 0—1). Au marcat : Băjenaru, 
Harabula 2 (Pr), respectiv Ghi- 
țan 3, Chiorean, Pocol. (I. Ghișa 
coresp.). RAPID ARAD — IND 
LÎNEI TIMIȘOARA 18—5 (3—2,
5—0, 5—1, 5—2). Principalii rea
lizatori : Sălăgean 5, Marc 4, 
Szabo 3 (Rapid). (N. STRAJAN
— coresp.).
A ÎNCEPUT „cupa t.c.b.- 

LA TENIS
în cadrul concursurilor orga

nizate de echipele divizionare A. 
ieri, pe terenurile de lingă 
Opera Română a început „Cupa 
Tenis Club București*4, la tenis. 
Pe tablourile competiției sînt 
înscriși jucători și jucătoare de 
la toate echipele divizionare A. 
precum șl un grup de sportivi 
din Ungaria.

CELE 8 PROMOVATE 
IN DIVIZIA B DE VOLEI
• tn opt localități s-au desfă

șurat întrecerile de baraj pentru 
promovarea In Divizia B. După 
cum ne-au informat corespon
denții noștri din Arad, Ctmpma, 
Botoșani, Cisnădie. Petroșani, Tg. 
Mureș, Iași șl Brașov, echipele 
care, ta final, au obținut «nx- 
carea. s-au impus detașat reali- 
zind numai victorii.

In urma rezultatelor înregistra
te vor evolua ta eșalonul secund, 
tacepînd eu noua ediție a cam
pionatului, următoarele formații: 
Constructorul Arad, Unirea Bucu
rești, C.S.Ș. Medgidia, Textila 
Cisnădie (feminin), LOJI. IPRO- 
LAM București, Eleetromureș Tg. 
Mureș, I.C.I..M. Brașov și TEROM 
Iași (masculin).
• Lotul național de Tolei (ju

niori) care se pregătește pentru 
campionatele europene, progra
mate ta Portugalia (5—12 august), 
a susținut două Jocuri de verifi
care cu divizionara A- Explorări 
B. Mare. In primul, vteteria a 
revenit băimărenilor cu 3—• per.- 
tru ca in cei de al doilea eievti 
antrenorului M. Șerban să cîștl- 
ge la același scor. (A. CRIȘAN
— coresp.).

a Selecționata feminină a Al
geriei. aflată în turneu ta țara 
noastră, a evoluat la Bacău șl 
Iași, In compania echipelor lo
cale Știința șl respectiv Penici
lina. în ambele partide victoria 
a revenit gazdelor eu 3—4. știin
ța cîștlgînd cele' trei seturi la 
S, 3 șl 6. iar Penicilina tal. C și 3.

a Lotul feminin de tinere* al 
țării noastre a plecat ta Lodz. 
unde va participa la un puternic 
turneu (20—24 iunie), alături de 
primele reprezentative ale l -LS.S., 
Cehoslovaciei. Cubei, Bulgariei. 
Ungariei, Poloniei, precum șl de 
selecționata secundă a țării gazdă.
• Lotul masculin 

participă, la rtndul său. ta tur
neul de la Mlelee (Polonta). ce 
se va desfășura între 22 șl K 
Iunie eu participarea echipelor 
U.R.S.S.. Cubei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Polo
niei I și n.

de tineret

Gl.) 
fină 
Tr. 

PI.). 
. b.p. 
Simon 

I. Ioniță 
Jîanu (Vo-

M. Tănase 
C. Nedelea-

SOSIRI SPECTACULOASE
vărat ^.recital" de galopuri. RE
ZULTATE TEHNICE: Cursa I:
1. Sabău (A. Braflovschl) rec. 
1:38,8, î. Regula, simplu 10, or
dinea 160. Cursa a n-a: 1. Hol
bau (A. Bnaitovschl) rec. 1:43,2, 
4. Slogan, 3. Atol. Simplu 4, or
dinea închisă, event 170, ordinea 
triplă 3 503. Cursa a ni-a: 1. Fa- 
nera (G. Buznea) rec. 1:3O,6, 2. 
Samba, 3. Formina. Simplu 10, 
ordinea 270, event 630, triplu 
tlgător 404, ordinea triplă 
Cursa a IV-a: 1. Juvenil (I. 
dun) rec. 1:26,2, 2. Balerin, 
piu 11, ordinea 120, event 
Cursa a V-a: 1. Rablna (C. 
ga) rec. 1:20,2, 2. Huria, 3. 
ban. '

1.

Cră- 
Slm- 

560.
Ioc- 

. .   Tur-
Slmpdu 2.80, ordinea 50, e- 

vent 250, ordinea triplă 368. Cursa 
a Vl-a: 1. Fecloraș (M. ștefă- 
nescu) rec. 1:29,4, 2. Fundy, 3.
SUistraru. Simplu 3, ordinea 200, 
event 140, triplu cîștigător 324, 
ordinea triplă 518. Cursa a VD-a: 
1. Macrou (Gv. 2.1___; ___
1:25,1, 2. Rafon. Simplu M. ordi
nea 270, event 520. Cursa aVlII-a:
1. Banjo (C. Tănase) rec. 1:26,7,
2. Lapis, 3. Filotlm. Simplu 2,
ordinea 130, event 600, ordinea 
triplă 306. Cursa a IX-a: 1. In
dira (I. Bănică) rec. 1:33,6, 2.
Tufica, 3. Hrib. Simplu 2, or
dinea 110, event 110, triplu eîști- 
gător 448, ordinea triplă 85. Cursa 
a X-a: 1. Halogena (I. R. Nico
lae) rec. 1:33,9, 2. Arenda. Sim
plu 5, ordinea 220, event 380.

1.

3.

2.

Solcan) rec.

Gh. ALEXANDRESCU
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CU ANTRENORII
DIVIZIONARELOR Ă

Ieri a avut loc, la sediul F.R.F.,’ 
o ședință de lucru cu antrenorii 
echipelor divizionare A, în ca
drul căreia au fost discutate o 
serie de probleme privind îm
bunătățirea activității fotbalistice 
atît la nivelul cluburilor, cit și 
la acela al formațiilor reprezen
tative.

Discuțiile purtate cu acest pri
lej și punctate cu unele propu
neri ale F.R.F. și ale antrenori
lor vor face obiectul unei noi 
ședințe, programată pentru slm- 
bătă 30 iunie, cînd se va stabili 
și planul de măsuri pentru anul 
competițional 1979—80.

• CURS DE PERFECȚIONASE. 
59 de antrenori care activează 
în eșalonul speranțelor fotbalu
lui nostru participă la un curs 
de perfecționare organizat 
F.R.F. șl sectorul metodic 
C.N.EJ.S. Printre cursanțl 
află T. Ozon. S. Stănescu, 
Stoișor, D. Chiriță. T. Țară lungă, 
Gh. Timar, B. Hălmăgeanu, E. 
Iordache, E. Popescu, Gh. Dun- 
gu, D. Ivan. Prima parte a 
cursului se va desfășura în a- 
ceastă săptâmînă. urmind ca 
partea a doua să albă loc la 
încheierea turului campionatului 
1979.1930.

• MUNE, la Slobozia (ora 17.9*4. 
Rapid București susține m roeei 
amical, ti compania divizymarei 
C Azotul.

T.

de 
al 
se 
T.

SPECTATOR CA LA TEATRU"ir
Ca și la Rm. Vîlcea, meciul 

de la Bacău, între Sport 
Club și Corvinul a fost unul 
de mare dramatism, așa cum 
ne-au obișnuit etapele aces
tui final de ’ campionat. Pe 
stadionul „23 August44 s-au 
aflat față-n față două echipe 
cu stări de spirit diametral 
opuse. Sport Club nu avea 
nici o grijă, fiind la adăpos
tul... clasamentului, în timp 
ce Corvinul își juca, poate, 
ultima carte. Și totuși, pînă 
la urmă aveam să fim mar
torii unui mare paradox. E- 
chipa care a jucat cu multă 
degajare a fost Corvinul, In 
timp ce Sport Club părea 
depășită de faptul că toți iu
bitorii fotbalului l?i depla
sează atenția de La Bacău la 
Rm. Vîlcea, adică acolo unde 
se juca soarta a nu mai pu
țin de trei echipe.

Corvinul a avut mari oca
zii de gol. Agud a fost în 
cel puțin două situații Incre
dibile, singur cu portarul Ur- 
sache. Mal mult, cu cîteva 
secunde înainte de final, la 
o centrare a lui Klein, Gă- 
lan, La numai patru metri 
de poarta adversă, a „șters44 
mingea cu capul, pe Ungă 
bară, In fața unui Ursache

înmărmurit. Așa s-a scris is
toria acestui meci în care 
Corvin ul a jucat fără com
plexe, adică așa cum nu a 
făcut-o în multe din meciu
rile din toamnă. Ne pare rău 
că această echipă e la un 
pas de retrogradare într-un 
moment în care a-înțeles — 
poate prea tîrziu — că sin
gura ei șansă e în promova
rea tinerilor Văetuș, Nicșa, 
Klein, Petcu și nu numai' a 
lor. Această axare ,,pe ti
neret4 este confirmată și de 
acel 2—2 din deschidere, cînd 
juniorii Hunedoarei au reali
zat un remarcabil joc de ca
litate, în compania unei frun
tașe a tinerei generații. Din 
păcate, anii pierduți cu „in
vitarea44 din Capitală a unor 
jucători prea... copți a făcut 
ca procesul de întinerire și 
de consolidare a echipei să 
întîrzie. Lacrimile din vestia
rul Corvin ului erau de fapt 
o recunoaștere a acestor mari 
greșeli. Și astfel, pînă dumi
nica viitoare, Corvinul mai 
poate aștepta doar „minunile*4 
de la Petroșani sau SatU' 
Mare, fiind astăzi un simplu 
„spectator ca la teatru44.

Gheorghe NERTEA

1

minutul M al 
Chimia —

Broșcvschi « 
Colul său eu 

In campionatul 
A. El ar fi 

vrut ca acest col să 
Ce cel al salvării, dar 
V.T.A este ca $: re
trogradată... • Arbi
trai Gh. Jocan nu 
s-a prezentat la me
ciul de la Rm. Vfl- 
cea ! 43 de telegrame 
•Unise de federație 
au ajuns la destina
ție. numai cea plecată 
spre Mediaș — nu ! 
• Ducadam s-a Îmbol
năvit după meciul cu 
Gloria Buzău. E a lip
sit mult echipei sale. 
Jr. an greșind la două 
dintre cele trei goluri 
primite de U.T.A.

bitrul Nicclae Capră 
dm Stmerta a câriat 
la tușă în Divizia A. 
to loc^I lui Gh. Ju
cau _Z___ _ __ _
arbitrat bine partida de 
Juniori 
V.T.A.
za: 
de _ 
au lost 
piciur-L el fiind din 
județul— Corvinulul si 
Jiului. • ..De mult 
nu l-am văzut pe Da-

• In 
partidei 
U.TJU, 
marcat 
nr. 144 
Diviziei Baia 

așa 
par- 
tine-

Năstase). activează
..schimburile- celorlalți 
și mal ales pe cele 
ale extremelor. Golul 
al patrulea a fost o 
mostră în acest sens. 
• Cu punctul ciștigat 
în meciul cu Dinamo, 
pe teren propriu. Poli
tehnica Iași se salvea
ză pentru a cincea 
oară In ultimii *ase

Intre vestiar și cazon

absent. n a

Chimia — 
si a semnali- 

ccrect la meciul 
..A-. cu toate că 

destule sus-

iticulei. • înainte de 
Jocul cu Steaua, bâi- 
znârenii regretau ab
senta lui Radu Pamfil 
din formație. Dacă e- 
cblpa lui Mateianu 
depiinge pini și ab
senta unei foste rezer
ve dinamoviste. este 
limpede că singura 
ei șansă rămîne jocul 
colectiv. • Remarcabil 
prin rivnă și 
ttoărul înaintaș 
Adrian Ionescu. 
rui omniprezență 
deosebire de 
doar „pe culoar-

mișcare 
stelist 
a că- 
(spre 
jocul 

al lui

ani de la retrograda
re. în finalul 
tiției. • In 
de la “ 
fault a 
trat în 
sfirșitul 
portul general al fa
ulturilor a fost 4—4 (!). 
Cum s-ar spune, spor
tivitate în cadrul lip
sei de... combativitate.
• Cîndva, „în cu

plu44. ca antrenori ai 
formației Steagul roșu 
Brașov, V. Stănescu și 
N. Proca au dat și 
duminică o probă de

compe- 
meciul 
primul 

înregis-
Iași, 
fost _____

min. 21, iar la 
partidei ra-

omogenitate : atunci
cînd la sfirșitul par
tidei C.S. Tîrgoviște — 
Universitatea Craiova 
s-au Îndreptat împre
ună spre brigada de 
arbitri (C. Teodorescu, 
L Igna, G. Ene) pen
tru a o felicita în ur
ma prestației depuse.
• Publicul tîrgoviș- 

tean, virtual cîștigător 
al „Trofeului Petschov- 
schi“, 
bun 
Craiova, 
bravură 
chipei 
fapt, el 
călzirea4* 
„deschidere44, 
plaudase 
pioanei 
juniori, 
Craiova, 
nunchiase echipa 
cală (scor 5—0).
• j,Nu-mi pot expli

ca erorile săvîrșite în 
lanț de întreaga bri
gadă4* — ne spunea 
Valeriu Călinoiu, ob
servator la meciul de 
la Pitești. „Centralul 
V. Ciocîlteu și-a recu
noscut, însă, Ia pauză, 
greșeala comisă Ia go
lul înscris, în min. 19, 
de D. Nicolae44 — a 
adăugat fostul inter
național.

a aplaudat jocul 
al Universității 

suportînd cu 
înfrîngerea e- 
favorite. De 
își făcuse „în- 

încă din 
cînd a- 

izbînda cam- 
naționale de 

Universitatea 
care înge- 

lo-

S-AU încheiat întrecerile
• Cele 12 formații promovate în Divizia B : C-S. Botoșani, Le tea 
Bacău, Unirea Focșani, Cimentul Medgidia, Mecanica fina Bucu
rești, Flacăra Moreni, Pandurii Tg. Jiu, Unirea Alba Iulia, Strungul 
Arad, Someșul Satu Mare, Carpați Mîrșa și VirtoruT Gheorgheni
• In derbyul seriei a ll-a, de la Bacău, a ci șt gat Energia Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, dar, arînd un gol mai mult, a promovat Le- 
tea Bacău • Golaverajul a decis cîșbgătoarea și in seria a

Alba liriiaVlll-a, Unirea
SERIA I

C.S. Botoșani — Metalul Ră
dăuți 1—0 (1—0). A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — CJ.R. Paș
cani 2—1 (4—0), Zimbrul Sucea
va — Avîntul Frasin 3—3 (4—1), 
Foresta Fălticeni — Metalul Bo
toșani 4—0 (2—0), Șiretul Buce-
cea — TEPRO Iași 3—4 (3—4),
Nicolina Iași — Laminorul Ro
man 3—0 (2—0), Danubiana Ro
man — Dorna Vatra Dome! 2—1 
(0—1), Unirea Săvenl — Crista
lul Dorohoi 
exclusă din

Pe primul 
sat C.S. 
puncte.

0—3 — Unirea fiind 
campionat, 
loc In serie s-a 
BOTOȘANI cu

ela-
44

Pe primul kx s-a clasat 
UNIREA FOCȘANI eu 49 puncte. 

SERIA A n -a
Șoimii Cernavodă — Cimentul 

Medgidia 2—4 (*—•), Unirea Tri
color Brăila — Pescărușul Tulcea 
1—4 (2—4). LM.U. Medgidia — 
Electrica Constanța 3—4 (1—4),
Victoria Jândărei — Arrubium 
Mâcin 5—2 (2—2), Chimpex Con
stanța — Marina Mangalia 2—1 
(1—4), Unirea Eforii — Voința 
Constanța 1—4 (1—4). Granitul 
Babadag — Azotul Slobozia 4—4, 
Tractorul Viziru — Dacia Unirea 
Brăila 4—4.

Pe primul loc s-a clasat 
MENTUL MEDGIDIA cu 
puncte.

Ci
li

Gh. 
Ci-

SERIA A V-a
Tricolor București 

fină “

SERIA A n-a
Letea Bacău — Energia 

Gheorghiu-Dej 4—1 (0—0)
mentul Blcaz — Aripile Bacău
4—1 (2—0), DEMAR Mârișeștl —
Bradul Roznov 4—1 (4—0), Par
tizanul Bacău — Rulmentul Bîr- 
lad 1-2 (0—0),
Vaslui — Hușana 
(1—1), I.M. Piatra 
Oituz Tg. Ocna 3—0 
fiind exclusă din 
C.S.M. Borzețti — Petrolul 
neștl 3—1 (3—0), Cetatea 
Neamț — Minerul Comănești 
2-1 (1-0).

Pe prunul loc s-a clasat LE- 
TEA BACAU cu 47 p (61—14), 
pe locul secund — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej cu 47 p (58—12).

SERIA A m-a
Unirea IDSMSA Focșani — Pe

trolul Bălcoi 2—0 (2—0), Chimia 
Buzău — C.S.U. Galați 0—0, 
vîntui Urziceni — Foresta 
gești 7—1 (3—1), Metalosport 
lăți — Petrolistul Boldești l 
Petrolul Berea — Carpați 
hoiu 5—0 (2—0), Olimpia Rm. Să
rat — Oțelul Galați 3—0 (1—0),
Ancora Galați — Luceafărul Ad- 
jud 0—1 (0—1), Prahova Ploiești 
— Dinamo CPL Focșani 3—2 
(1-0).

I.M.

Constructorul
Huși 4—2
Neamț — 

‘ — Oituz
campionat, 

’ ’ Moi- 
Tg.

, A- 
Gu-
Ga- 

0—0,
Ne-

Unirea 
Mecanica 
(1—1), LC.S.LM. 
luioza Călărași 
ccza București 
București 3—0 
București — Sirena
2— 1 (1—1), Luceafărul n Bucu
rești — Tehnometal București 
1—4 (0—3), T.M. București —
Abatorul București 6—1 (2—0),
Petrolul Bolintin — Automecani
ca București 4—3 (1—3), Victoria 
Lehliu — Flacăra roșie Bucu
rești 0—3 — Victoria fiind exclu
să din campionat, Automatica 
București — Luceafărul I Bucu
rești 3—0 — Luceafărul s-a re
tras din campionat.

Pe primul loc s-a clasat ME
CANICA FINA cu 52 puncte.

SERIA A VI-a
Flacăra Automecanica Moreni 

— Cetatea Tr. Măgurele 3—2 
(1—1), Progresul Pucioasa — 
Constru.ctorul Pitești 1—2 (0—1),
Progresul Corabia — Chimia Gă- 
ești 6—2 (3—0), ROVA Roșiori — 
Electronistul Curtea J ~
3— 1 (1—1), Petrolul 
Răsăritul Caracal 2—0 
colta Stoicănești — 
Fieni 1—0 (0—0), I.O.B. Balș

1—3București 
București — Ce- 
6—4 (3—0), V1S-

— Electronica 
(1—4), Voința 

București

de Argeș 
Videle — 
(1—0), Re- 

Cimentul

CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
Pe primul loc s-a clasat

STRUNGUL ARAD cu 45 puncte.
SERIA A X-a

Lăpușul Tg. Lăpuș — Someșul 
Satu Mare 3—2 (2—0), Oașul Ne
grești — Viitorul Gloria șimleu 
5—1 (2—0), Minerul Băiuț —
Bradul Vișeu 4—0 (1—0), Victo
ria Cărei — Silvicultorul Maieru 
11—0 (4—0), Hebe Sîngeorz Băi — 
Minerul Bălța 3—1 (0—0),
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Hba-Seini 3—1 (2—0), Rapid 
Jibou — Minerul Baia Sprie 1—0 
(0—0), Minerul Rodna — Armă
tura Zalău 4—1 (2—0).

Pe primul Ioc s-a clasat SO
MEȘUL SATU MARE <u 43 
puncte.

SERIA A Xl-a
Carpați Mîrșa — INTER Sibiu 

4—2 (1—1), Utilajul Făgăraș — 
Metalul Sighișoara 4—0 (1—0).
IMIX Agnita — Chimia Or. Vic
toria 6—2 (2—0), I.P.A. Sibiu — 
Foresta Bistrița 5—0 (1—0), Oțelul 
Reghin — Construcții Sibiu 4—0 
(4—0), Metalul copșa Mică — 
Automecanica Mediaș 2—0 (1—0). 
Mureșul Luduș — Avîntul Re
ghin 2—0 (1—0), Sticla Tîrnăveni 
n-a jucat.

Pe primul Ioc s-a 
CARPAȚI MlRȘA CU 39

SERIA A XII-a
Viitorul Gheorghenl — . .

Brașov 3—0 (2—0), Minerul Bara- 
olt — Carpați Sinaia 3—2 (1—1), 
Minerul Bălan — I.R.A. Cimpina 
3—0 — IRA fiind exclusă din 
campionat, Precizia Săcele — 
Torpedo Zărneștl 4—1 (2—0),
Mobila Măgura Codlea — Carai- 
manul Bușteni 1—2 (0—1), Săe- 
trom Brașov — Izvorul Tg. Se
cuiesc 0—3 — Metrom fiind sus
pendată, Progresul Odorhei — 
Tractorul M. Ciuc 5—0 (1—0),
C.S.U. Brașov — Avîntul Mîne- 
ciu 2—1 (1—0).

Meciul Tractorul M. Ciuc — 
Metrom Brașov, din etapa a 29-a, 
întrerupt în min. 65, Ia 4—0, 
brașovenii s-au retras din joc, 
s-a omologat cu rezultatul de pe. 
teren în momentul întreruperii 
jocului, iar Metrom a fost Sus
pendată pe o etapă.

Pe primul loc s-a 
VIITORUL GHEOBGHENI 
puncte.

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

Dinamo Alexandria 3—1 
Daria Pitești — Metalul 
2-4 (4-4).

Pe primul loc s-a 
FLACARA MORENI CU 
puncte.

SERIA A Vn-a
Pandurii Tg. Jiu — Minerul 

Lupeni 4—2 (2—1), Minerul Mo- 
tru — Metalurgistul Sadu 6—2 
(3—1), C-F.R. Craiova — Dierna 
Orșova 4—4 (4—4). Minerul Vul
can — Constructorul Craiova
2— 1 (1—4). Forestierul Băbeni —
Unirea Drăgășani I—8 (2—4),
Progresul Băii ești — Gloria Dro- 
beta Tr. Severin 5—1 (2—4), Lo
tru Brezoi — Constructorul Tg. 
Jiu 6—0 (1—4), Metalul Rovinari 
— Chimistul Rm. Vîlcea 2—4 
(4-4).

Pe primul loc s-a 
PANDURII TG. JIU cu 46

SERLA A Vm-a
Unirea Alba Iulia — 

textila Lugoj 5—4 (3—4),
Tomnatic — Unirea
3— 3 (1—4), Electromotor 
șoara — Minerul Oravlța 6—1 
(4—1), Minerul Ghelar — Metalul 
Oțelu Roșu 3—2 Q—1), Lamino
rul Nădrag — ICRAL Timișoara 
3—4 — ICRAL fiind retrogradată 
în campionatul județean, Meta
lul Hunedoara — Metalul Bocșa 
2—4 (1—4), C.F.R. Simeria — Ști
ința Petroșani 3—1 (2—1).
Blaj — Gloria Reșița 4—3 (4—4).

Meciul ICRAL Timișoara — U- 
nlrea Alba Iulia (din etapa a 
28-a) s-a omologat de către 
F.R.F. cu 3—4 în favoarea for
mației din Alba Iulia (pe teren 

--------- Timi-

Rm.

(1-0).
Mija

clasat
44

clasat 
puncte.

Vulturii 
Unirea 

Sînnicolau 
Timi-

clasat 
puncte.

C.LL. Carpați

a fost 1—1), iar ICRAL ' 
șoara a fost retrogradată.

Pe primul loc s-a clasat 
NIREA ALBA IULIA CU 41 
golaveraj 49—21, pe locul 
cund — Unirea Sînnicolau 
41 p, golaveraj 46—27.

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Tehnofrig 

Cluj-Napoca 3—0 — neprezentare, 
Victoria Ineu — Tricolorul Be- 
luș 1—1 (0—0), Minerul Bihor — 
Bihoreana Marghita 4—1 (1—1),
C.M. Cluj-Napoca — Rapid Arad 
3—1 (1—0), Minerul Suncuiuș —
Recolta Salonta 2—4 (0—2), Me
talul Alud — Sticla Arieșul Tur
da 3—0 (1—0), C.F.R. Construc
torul Arad — Unirea Dej 1—0 
(1—0), Voința Oradea — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 4—0 (1—0).

U- 
P, 

se-
cu

clasat"
cu 44

trans-
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ROMÂNIA A ÎNVINS R. D. GERMANĂ LA GIMNASTICA 
JUNIOARE

noastre

această

In Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej a avut loc concursul in
ternational de gimnastică din
tre echipele de junioare ale 
României și R. D. Germane, 
în final, tinerele 
t -.mas’e au repurtat un fru- 

. succes cîștigînd 
ir.tilnire cu 189,70 p. față de 
ce.e 187,15 p ale oaspetelor.

iezultate : individual com-
O.IS : 1. Cristina Grigoraș 38.85 
p 2. Kerstin Jacobs (RDG)

r.

„LEQUIPE- ELOGIAZĂ TINERELE NOASTRE GIMNASTE
Comentind evoluția gimnastelor 

românce la „Turneul mondial al 
speranțelor- de la Antibes, zia
rul francez „L’Equipe** scoate in 
evidență frumoasele calități eta
late de Anca Kiss și Rodica Dun-

TURNEUL DE ȘAH
In organizarea Clubului „Me

dicina". la Timișoara a început 
un turneu internațional mascu
lin de șah, reunind 4 mari 
maeștri. 5 maeștri internaționali 
si 3 maeștri, din Iugoslavia, 
Ungaria și România. Media Elo 
a concursului este de 2 395 p. 
ceea ce îl situează în categoria 
a VII-a Pe scara F.I.D.E. Sint 
necesare 7 puncte pentru obți
nerea unei note de maestru in
ternațional.

în prima rundă, Knezevici 
(Iugoslavia) a cîștigat la Dezse

ȘAHIȘTII LA KECSKEMET Șl CIOKA
• După consumarea a 15 run

de. In turneul internațional de 
șah de la Kecskemet (Ungaria) 
conduc Mihal Șubă (România), 
Noceiras (Cuba) și Farago (Un
garia), cu cîte 9 p, -------- -
Csom (Ungaria),

! (U.R.S.S.) — cîte 8’/2 
1 (Ungaria) 7’/2 p etc.
a 13-a, Mihal Șubă 
cu piesele negre pe 
(Ungaria), Nodeiras a . _ 
Vaganian, iar partidele Csom — 
Vogt. Tompa — Barczay și F. 
Portisch — Popov s-au terminat 
remiză.
• Turneul Internațional de șah 

de la Cioka (Iugoslavia) s-a în
cheiat cu victoria maeștrilor iu
goslavi Bjelajac și Mesing, care 
au totalizat cîte IOV? p din 15 
posibile, fiind urmați de Li Weng 
Kze. Lian Tjin Lon (R. P. Chi
neză) și Velkiov (Bulgaria) — 
cite 9’/2 p, Neboișa Ilijin (Ro
mânia) s-a situat pe locul opt. 
cu Vii P-

urmați de
Vaganian 

p, Orszo 
In runda 

l-a învins 
Groszpeter 
cîștigat Ia

CUM ABORDAM, IN CONTINUARE, „CUPA DAVIS"?
(Urmare din pag. 1)

a fost rati- 
prestație a 
ne-a făcut, 
o clipă la 
Ion Tiriac, 

imaginea

(și la timp), pregătit. Conside
răm că pentru meciul cu R.F. 
Germania, căpitanul nejucător 
Gheorghe Viziru a selecționat 
inspirat echipa. Alegerea lui 
Traian Marcu ca partener de 
dublu pentru Năstase avea jus
tificarea în • precedente rezultate 
bune și pe parcurs : 
ficată de o bună 
brașoveanului (care 
Crește, să gîndim 
celălalt brașovean, 
atît de familiar în 
noastră despre „Cupa Davis"). 
Numirea lui Hărădău — în ciu
da gabaritului său supraponde
ral — a fost vehement contes-

ilienăstase: SA LUPȚI PENTRU FIECARE PUNCT!
(Urmare din pag. I)

maximă
și retururi în special, 

mai valoroși in 
știu cum ne-am

— Am reușit citeva mișcări 
bune în teren, Traian a luptat 
cu mult suflet. Pentru eficiență 
în dublu trebuie insă regulari
tate maximă în execuții, la 
servicii 
Cu adversari 
față, nu 
descurca.

— Adică, 
poate spune

suedezii... Ce se 
despre ei 7

ULTIMELE RELLLTATE
DIN „(IPA DAVIS”

* Rezultate finale înregistrate 
în meciurile din sferturile de fi
nală ale competiției internațio
nale de tenis ,Cupa Davis* — 
zona europeană: Varșovia:. Ita
lia — Polonia 4—1; Paris: Fran
ța — Elveția 5—0; Viena: Spania 
— Austria 3—2.

Tată programul semifinalelor : 
Grupa A: Italia — Ungaria, An
glia — Spania; Grupa. B: ROMA
NIA — SUEDIA; Franța — Ceho
slovacia.

38,30 p, 3. Lavinia Agachi 38,15 
p, 4. Daniela Bealcu 37,55 p, 5. 
Sibile Engelmann (RDG) 37,45 
p, 6. Gabriela Geiculescu și 
Nadya Schreck (RDG) 37.40 p ; 
sărituri : Grigoraș 19,35, Agachi 
19,05, Jacobs 18,925; paralele : 
Grigoraș 19.40, Mirela Ionduc 
19,05, Jacobs 19 ; bîrnă : Gri
goraș 19,30, Engelmann 19.05. 
Geiculescu 19 ; sol : Grigoraș 
19,35, Agachi 19.35, Schreck 
19,05. (Gh. GRUNZU, coresp.).

ca. In special Anca Kiss a im
presionat prin calitățile coregra
fice și perfecta înlănțuire a sal
turilor splendidului său exercițiu 
la sol.

DE LA TIMIȘOARA
(Ungaria), iar Ilijin la Arapo- 
vici (Iugoslavia). Partidele Bilek
— Lukacs (ambii Ungaria). Cio
câltea — Martinovici (Iugo
slavia). Ungureanu — Biriescu 
și Mărășescu — Ncamțu au fost 
remize. Rezultate de egalitate 
s-au Înregistrat în toate parti
dele încheiate în runda a II-a: 
Bilek — Ciocâltea, Martinovici
— Knezevici. Dezse — Ungu
reanu, Biriescu — Ilijin și 
Lukacs — Neamțu.

în clasament conduc Ilijin și 
Knezevici cu cîte l'/i puncte.

• Marele maestru Iugoslav Ral- 
kovlci a terminat învingător în 
turneul internațional de șah de 
la Smederevska Paîanka (Iugo
slavia), țotaîiztnd In 13 runde 8'A 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Velimirovlci (iugosla
via) — 8 puncte, Ermenkov (Bul
garia) șl Martinovici (Iugoslavia) 
— cîte l'h puncte. Marele ma
estru român Victor Ciocâltea a 
ocupaf locul zece, cu- 4'/2 puncte.

• La Budapesta a început tur
neul de baraj pentru calificarea 
a două șahiste in turneul Inter
zonal al campionatului mondial 
feminin.

In primele două runde, maestra 
româncă Gertrude Baumstark a 
remizat partidele cu Makai (Un
garia) și, respectiv, Klimova 
(Cehoslovacia). Alte rezultate: E- 
retova (Cehoslovacia) — Klimova 
1—0; Eretova — Makai remiză.

In clasament conduce Eretova, 
cu l'h puncte, urmată de Baum-

tată vineri (după penibila evo
luție Pe plan fizic, dar și teh
nic), pentru ca duminică să Ce 
aprobată (după o excelentă 
prestație, Probantă pentru re
zistența și tenacitatea hunedo- 
reanului).

Antrenorul de lot Gh. Viziru 
are deci, acum, la îndemină da
tele necesare pentru a stabili 
criteriile viitoarei selecții. El 
poate acorda în continuare în
credere tinerelor elemente, se
lecționarea lui Florin Segărcea- 
nu (18 ani) fiind stimulativă 
(iar juniorul nostru, foarte ta
lentat, 
piardă răbdarea de a fi stat 
Pentru o dată pe banca rezer
velor...).

nu trebuie deloc să-șl

— Dacă Borg joacă, atunci va 
fi greu. Și dacă Borg nu joacă, 
tot greu va fi— Al doilea, in 
echipa Suediei, poate fi Kjell 
Johansson sau Ove Bengtson, 
jucători buni, cu mare expe
riență. Saa se va apela la un 
tinăr, ca Stefan Simonsson, des
pre care se aud numai lucruri 
bune. Este dificil să apreciez 
șansele intr-un asemenea meci. 
Eu m-am convins că pot juca 
bine Pe zgura noastră, care 
permite un control mai fin al 
mingii. Aș vrea să-l intilnesc 
pe Bjorn Borg pe an asemenea 
teren, unde va trebui să iasă 
din stereotipul loviturilor sale 
de „robot" si să gindească tac
tic. Acesta este un aspect al 
problemei. A face însă cele 3 
puncte necesare victoriei, 
cu totul altceva...

— Și pină la meciul cu 
dia ?

— Pină atunci, am trei 

iată

Sue-
săp- 

tămini de odihnă. Foarte nece
sare pentru mine.

Ceea ce înseamnă că Ilie 
Năstase are un singur obiectiv, 
în această vară : meciurile pen
tru „Cupa Davis".

stark și Makai — cite 1 punct, 
Klimova — V2 puncte.

• In prima rundă a turneului 
feminin de la Budapesta. Mar
gareta Mureș an a Lnvins-o pe 
Litinskaia (U.R.S.S.), iar Elisabe- 
ta Polihroniade a remizat cu Ve- 
roczy (Ungaria).

ANETA MARIN, DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE LA 
„REGATA GRONAU"

In ultima zi a competiției in
ternaționale de canotaj academic 
„Regata Grunau*, Aneta Marin- 
Mlhali a repetat evoluția bună 
din prima zi, ciștigînd din nou 
proba de schit simplu, In care 
a fost cronometrată pe distanța 
de 1 000 m cu timpul de 4:10,18. 
Pe locurile următoare s-au situat 
Marianne Ambrus (Ungaria) — 
4:13,29 șl Petra Boesler (R. D. 
Germană) — 4:14,41. Tot In con
cursul feminin, echipajele Româ
niei au ocupat locul doi în pro
ba de 4 plus 1 și locul 3 in pro
ba de schi! 2 fără cirmaci. In În
trecerea masculină echipajele ro
mâne s-au clasat pe locul 3 în 
probele de 2 plus 1 și 2 fără 
cirmaci.

YACHTMENII PE LOCUL 
SECUND LA F.D. IN 
„REGATA ODESSA"

La Odessa au avut loc între
cerile unui concurs internațio
nal de yachting la care au par
ticipat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, Polonia, 
România și U.R.S.S. Țara noas
tră a fost prezentă în competi
ție cu citeva ambarcații aparți- 
nînd Asociației sportive Electri
ca București. Cu acest prilej, 
Mircea Carp și Adrian Arena, 
au avut o frumoasă comporta
re în cadrul întrecerilor la clasa 
F. D„ clasîndu-se pe locul se
cund.

URUGUAY VA ORGANIZA
CU PRILEJUL ANIVERSARII

ZURICH (Agerpres). — Fede
rația internațională de fotbal 
și-a dat acordul pentru organi
zarea de către Uruguay a unui 
turneu internațional cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la 
disputarea primului campionat 
mondial de fotbal. în finala că
ruia echipa Uruguayului a în
vins la 30 iulie 1930, la Monte
video. formația Argentinei.

Turneul ar urma să se des
fășoare între 26 decembrie 1980 
șl 8 ianuarie 1981. cu participa-

ÎNTOARCEREA 
„CONCHISTADORILOR"

•••

După ce Argentina șl-a „aurit blazonul- pentru prima oară la 
ultimul C.M., răsplătind talentul, munca șl seriozitatea jucăto
rilor și conducerii tehnice, se face tot mai intens simțită o 
schimbare a politicii cluburilor din această țară. Cluburi ce 
pină mal ieri se dovedeau foarte „sensibile* la doleanțele mari
lor „team“-uri europene, iată-le acum extrem de îndărătnice, 
de neînduplecat. Recentul „caz Maradona* pare a fi edificator. 
Jucător foarte dotat la numai 18 ani, mijlocașul de la „Argen- 
tinos Juniors* a fost curtat de Atletico Madrid, Real Madrid. C.F. 
Barcelona, ale căror tentative s-au izbit. Insă, de un categoric 
refuz. Chiar și vedetele plecate cu surle și mare vîlvă spre 
tărimurile bătrinulul continent slnt nevoite să revină la clubu
rile unde au cunoscut consacrarea. In acest sens, clubul argen
tinian Talleres din Corboda a inițiat o acțiune de contractare a 
primelor figuri ale fotbalului autohton aflate peste hotare. 
Primul a fost „mundial*-istul Alberto Tarantini, care a activat 
în Anglia, la Birmingham, șl care se va reîntoarce în patrie 
odată cu colegii săi de națională care au efectuat recentul tur
neu european. După rechemarea Iul Carlos Guerinl de la Real 
Madrid, acum Impresarii clubului argentinian se găsesc In avan
sate tratative cu Sevilla și Paris Saint-Germain, de la care 
speră să-i obțină pe Daniel Bertonl șl. respectiv, Heredia (nu 
cel de ța C.i'. Barcelona).

Dacă inițial Franța s-a arătat cea mai ospitalieră, rtnd pe 
rînd, citeva federații europene au deschis porțile jucătorilor 
străini, cel mal recent exemplu constitulndu-1 „soccer^-u! bri
tanic. Dar cum această „modă* a frinat ascensiunea elementelor 
autohtone, iată că federația spaniolă de speciahtate este prima 
care pune piciorul in prag și decide limitarea numărului de ju
cători străini (doi) la care are dreptul fiecare club (în momentul 
de față Real Madrid și Barcelona au cite patru „extranjeros*).

Cu toate acestea, șl in pofida exorbitantelor sume de trans
fer, cluburile dornice de succese rapide (rareori realizate) pre
feră înrolarea unor stele cu pretenții mereu sporite decît să a- 
runce o privire tn propria „grădină*, rată motivele pentru care 
argentinienii devin din ce tn ce mal circumspecțL..

Mihai CIUCA

TURNEUL DE TENIS
DE LA EASTBOURNE

în prima zi a probei de sim
plu femei din cadrul turneului 
de la East* bourne, Virginia Ruzicl 
a invins-o cu 4—6, 6—2, 6—1 pe 
Maria Pinterova 
Alte rezultate :
6—1,
6— 7, 
6—0 ;
6—2 ;
7— 6 ; 
6—0

• Turneul masculin disputat la 
arena londoneză „Queen’s club" a 
fost cîștigat'' de americanul 
John McEnroe, care l-a învins 
tn finală cu 6—7, 6—1, 6—1 pe 
Victor Pecci (Paraguay).

(Cehoslovacia). 
Evert — Mayer 

6—0 ; Reid — Redondo 
6—2 ; Wade — Duvall
Durr — Casals 7—5, 
Kloșs — Toman-ova
Marsikova — Madruga 6—3,

6-—3,
6—3,
1—6.
6—2.

ÎN ZILE DE CANICULĂ, 
DISCUTÎND DESPRE... BOB!
Convorbire cu vicepreședintele F.I.B.T., PETRE 
FOCȘENEANU, după ședința Comitetului directorial

Obișnuita ședință estivală a 
Comitetului directorial al F.IJ1.T. 
(Federația internațională de bob 
și tobogganing), desfășurată la 
Milano, cu participarea membri
lor Comitetului șl a reprezen
tanților țărilor cu plrtil de bob, 
a dezbătut șl a pus la punct 
unele din problemele organizato
rice ale sezonului 1979—1980, tn 
cursul căruia se vor disputa și 
întrecerile de bob din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Fiind princi
palul eveniment al sezonului, 
Jocurile Olimpice - au constituit 
primul subiect al convorbirii pur
tate cu vicepreședintele F.I.B.T., 
PETRE FOCȘENEANU, la Înapo
ierea acestuia de la lucrările Co
mitetului directorial.

— Președintele comitetului de 
organizare a concursului de bob 
din cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Lake Placid, John Fell, a pre
zentat un raport asupra lucrări
lor de amenajare a ptrtiei, ne-a 
declarat P. Focșeneanu. A fost 
pusă in funcție instalația de În
ghețare artificială a Întregului 
traseu de 1 500 m, cit măsoară 
pîrtia, iar în luna martie, au 
fost efectuate 50 de coboriri de 
verificare, care au dat satisfac
ție. „Satul* olimpic se află tn 
stadiu de finisare și va fi inau
gurat la 10 decembrie 1979, clnd 
vor Începe antrenamentele de a- 
comodare (pină la 17 decembrie), 
la care Iau parte și boberi din 
Europa. Alte date în legătură cu 
bobul la J.O.: și-au anunțat 
participarea reprezentanți a 16 
țări (din M afiliate la FJ.B.T.), 
antrenamentele oficiale încep la 
9 februarie i960, Iar concursurile 
au loc la 15—16 februarie (bob-2) 
și la 23—24 februarie (bob-4). 
Mal menționez că, tot la Lake 
Placid, cu prilejul Congresului 
F.I.B.T., va fi ales un nou pre
ședinte, în locul Iul Amiicare 
Rotta (Italia) care, după 25 de 
ani de activitate, nu va mal 
candida, din cauza sănătății sale.

UN TURNED INTERNATIONAL
PRIMULUI C. HL DE FOTBAL

cîștigat de-a lungul anilor 
Uruguay 

(1934 și 
(1954 șl

rea a cinci dintre echipele care 
au . _ ’ ‘
„Cupa Mondială" : 
(1930 șl 1950), Italia 
1933), R.F. Germania 
1974), Brazilia (1958. 1962 și 1970) 
și- Argentina (1978). Selecționata 
Angliei, campioană a Iiimil in 
anul 19C6, nu a răspuns încă 
invitației. In cazul cind răspun
sul va fi favorabil, turneul se 
va disputa tn două grupe de 
cite trei echipe.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX

5 me-
4 me-

BASCHET • La Tomlne au 
continuat întrecerile turneului 
final al campionatului european 
masculin de baschet. Selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 92—71 (52—34) formația Isra
elului, iar reprezentativa Iugosla
viei a întrecut cu 168—100 (57—44) 
echipa Spaniei. In clasament: iu
goslavia, israel 8 p (din * 
cluri), U.R.S.S. 7 p (din 
duri) etc.

ciclism • Competiția 
națională „Midi Libre" a 
cîștigată de tînărul rutier 
Giuseppe ' *
din acest __  _ . _ _.
Pe locul doi, la 13 sec., ciclistul 
portughez Agostinho. Ultima e- 
tapă a cursei (Prades — Lezignan 
— 201 km) a revenit belgianului 
Marc Demeyer, cronometrat cu 
timpul de 5h 55:17. • Turul Aus-

inter- 
fost 

____ italian 
Saronnt, învingătorul 
an al Turului Italiei.

— Clnd și unde vor avea loc 
cele mal importante competiții 
ale sezonului viitor ?

— Inaugurarea sezonului va fi 
făcută la 29 octombrie 1979, ta 
Wlnterberg. cu prilejul concursu
lui „Weltlnscup* care va duna 
pină la 4 noiembrie. Vor urma, 
in ordine: „Cupa * *
(1—1 decembrie, la 
pentru bob-2; 5—6 
Igls, pentru bob-4), 
europene de seniori 
nuarie, pentru bob-2, șl 2—3 fe
bruarie, pentru bob-4, la St Mo
ritz) șl campionatul european de 
tinerei * ‘
pentru 
pezzo). 
prinde l 
se va < 
Sinaia, 
bruarie.

națiunilor* 
KOnigssee, 

ianuarie, la 
campionatele 

(26—27 ia-

(2—3 februarie, numai 
bob-2, la Cortina d'Am- 
Calendarul F.I.B.T. cu- 

șl „Trofeul Carpați", care 
desfășura, pe pista de la 
în zilele de 17 și - * 

___ Au fost alese 
zile pentru a se asigura 
tivltate competițională

18 fe- 
aceste 

___ ________ _ o ac
tivitate competițlohalâ boberilor 
care nu vor participa la J.o. în 
general, se anunță un sezon bo
gat. cu nu mal puțin de 25 de 
concursuri Internaționale.

— Citeva cuvinte despre preo
cupările FJ.B.T. pentru dezvol
tarea acestui sport.

— în acest sens, a fost extin
să școala de bob a F.I.B.T., la 
care vor lua parte cite patru pi- 
loțl debutant! (pini la 26 de 
ani) din 18 țări care nu au 
plrtil Înghețate artificial. Instruc
tori, reputații piloți Herbert Pit- 
ka, Angelo Frigerto și Walther 
Dellekarth. Din țara noastră vor 
participa cele mal valoroase ele
mente, triate după concursurile 
de selecție (pe uscat și pe bo
buri cu rotile) care vor avea loc 
ia lunile de toamnă. în sfirșit, 
să mal amintesc că, tot tn ideea 
dezvoltării bobului. Intre 23 șl 25 
august se vor desfășura în Olan
da, la Utrecht, cursurile de for
mare a antrenorilor de bob.

Dumitru STÂNCULESCU

Fotbal I meridiane
CAMPIONATE • CUPE

IUGOSLAVIA. Titlul de cam
pioană a revenit echipei Hajduk 
Split, care, după 34 de meciuri, 
a totalizat 50 p. Au urmat in 
clasament echipele Dinamo Za
greb — 50 p și Steaua Roșie 
Belgrad — 41 p. Echipele F.C. 
Zagreb si OFK Belgrad, clasa
te pe ultimele două locuri, au 
retrogradat. Rezultate mai im
portante în ultima etapă : OFK 
Belgrad — Steaua roșie 2—4 ) 
Sarajevo — Hajduk Split 1—2 ; 
Vojvodina — Dinamo Zagreb 
0—1 î Partizan — Buducnost 
4—2. în noua ediție a campio
natului vor juca echipele Var- 
dar Skoplie si Celik Zeniea- 
care au promovat din liga a 
doua.

UNGARIA. Campionatul a 
fost cîștigat de VJpesti Dozsa 
Budapesta, cu 52 p. în 34_ de 
jocuri, urmată de Ferencvâros
— 47 p, Diosgyor — 44 p. și 
Vasas — 42 p. Rezultate din 
ultima etapă: Zalaegerszeg — 
Ujpesti Dozsa 3—3 : Dunaujvă- 
ros — Videoton 2—3 : Răba Eto
— Diosgyor 2—1 ! Vasas Buda
pesta — Vasas Izzo 4—1; Hon- 
ved — Pecs 1—0 ; Ferencvâros
— Csepel 3—3 ; Salgotarjăn — 
Bekescsaba 1—1 J Szekesfehevăr
— M.T.K. 0—0 ; Szombathely — 
Tatahănya 0—1. Echipele Csepel 
Szombathely și Vasas 
retrogradat.

„CUPA FRANȚEI" a 
ceritâ de F.C. Nantes, 
toare în finală cu 4—1 (după 
prelungiri) în fața formației 
Auxerre, din divizia secundă. 
Partida s-a disputat pe stadio
nul „Parc des Princes" din Pa
ris și a fost urmărită de peste 
40 000 de spectatori.

Izzo au

fost cu- 
învingă-

triei s-a încheiat la Vlana cu 
Victoria rutierului austriac Her
bert Spindler, urmat de coechi
pierul său Rudolf Mltteregger — 
la 25 sec. șl polonezul Tadeusz 
Wojtas — 1a 26 sec.

ȘAH • în turneul internațio
nal de la Portoroz, după 11 run
de conduce marele maestru da
nez Bent Larsen — 8’Zz p, urmat 
de Timman (Olanda) — 8 p, Rl- 
bli (Ungaria) 7 p (1) etc. în 
runda a 11-a, Larsen l-a Învins 
pe Quinteros, Miles pe Kuzmin, 
Iar Timman a cîștigat la Gll- 
goricl. • După trei runde. In 
turneul internațional de la Wad- 
dinxveen (Olanda), pe primul loc 
al clasamentului se află cam
pionul mondial Anatoli Karpov, 
cu 2'h p, urmat de VLastimil 
Hort — 1% p. Lubomlr Kavalek 
— 1 p și Gena Sosonko — 1 p.


