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Sub genericul „Daeiadei“
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uneia din

CUPA ÎNVĂTĂMÎNT-CULTURÂ"", 0 DOVADĂ VIE 
A VALENȚELOR MORALE CULTIVATE DE SPORT 

Zilele trecute, la Timișoara, 
am fost martorii unei manifes
tări sportive cu totul 
finală pe țară care 
deopotrivă elementele 
activității de masă și 
de performanță, rodul
numeroasele inițiative generate 
de marea competiție sportivă 
națională „Daciada*. Intitulată 
simplu „Cupa învățămînt-cultu- 
ră“, prima ediție a întrecerii 
organizate de Uniunea sindica
telor din învățămînt, știință și 
cultură, cu sprijinul M.EI., 
C.N.E.F.S. și al organelor loca
le cu atribuții în sport, a de
pășit cu mult scopurile propu
se în regulament — atragerea 
într-o activitate sportivă siste
matică a tuturor celor ce mun
cesc în sistemul învățămîntului, 
științei și culturii. Fiindcă, 
iată, după faze pe localități, 
județe și zone, finala pe țară 
s-a constituit într-o splendidă 
demonstrație a înaltelor valențe 
morale stimulate de „Datiadă*. 
S-au întîlnit la Timișoara pro
fesori și profesoare de educație 
fizică, de matematică sau de 
chimie, de limbi străine ș.a. 
din școli, licee și facultăți, oa
meni ai laboratoarelor, ai insti
tutelor de cercetări din nume
roase părți ale țării, români, 
maghiari,, germani și de alte 
naționalități, de diferite vîrste, 
de la orașe ca și de la sate, o 
adevărată familie reunită — ca 
în fiecare zi — de nobilele 
idealuri cărora le slujesc ca oa
meni ai muncii, de pasiunea 
profesiunii lor, ca și de dra
gostea comună pentru sport

Ei și-au refuzat confortul o-

Echipa masculină de volei a României Intre două cicluri de pregătire

CONDIȚIA ESENȚIALĂ 
A REALIZĂRII OBIECTIVELOR

PREZENTAREA LA NIVELUL
CAPACITĂȚII MAXIME DE EFORT
— Dc vorbă cu antrenorul

— Așadar, tovarășe Nicolae 
Sotir, pe drumul spre cel mai 
apropiat obiectiv al voleibaliș
tilor noștri, campionatul euro
pean și in perspectiva J.O., ne 
aflăm într-un punct din care 
se pot întrezări unele con
cluzii...

— Aș spune că am încheiat 
primul ciclu de pregătire, pe 
parcursul căruia am avut și 
trei competiții de verificare, 
trei examene ale muncii des
fășurate pînă acum. Bilanțul 
este pozitiv : 13 partide jucate 
(9 în deplasare), 12 victorii.

— Deci, o primă concluzie 
optimistă ?

— Pentru primul ciclu, da. 
Aceste confruntări ne-au aju
tat deocamdată să ne facem 
o idee asupra posibilităților lo
tului, să testăm mai mulți 
jucători, să le urmărim evo
luția...

— Și ce v-au „spus" etapele 
de pregătire și cele trei teste ?

— In primul rînd m-au con
vins că avem un nucleu de 
jucători experimentați, cu po
sibilități de manifestare intac
te, nucleu cu care vom încer
ca realizarea calificării pentru 
J.O. ’80. Apoi, mi-au oferit 
prilejul să-i cunosc mai bine 
pe oameni, cu părțile lor po
zitive și cu deficiențele pe care 
le mai au, să aleg din lotul 
lărgit pe cei mai buni 15 pen
tru a porni cu ei în ciclul 
doi al pregătirilor.

—. Nucleul de bază am avut 
ocazia să-1 vedem la campio
natul balcanic și ne-a plăcut : 
Oros. Dumănoiu, Pop, Enescu, 
Tutovan, Girleanu. Ce gîndiți 
despre cei de dincolo de acest 
sextet ? 

ferit de modernele hoteluri ale 
orașului și au locuit in cămine 
școlare, cite 8 sau 10 intr-o în
căpere și au mîncat — cînd au 
avut timp, fiindcă competiția a 
durat „non-stop* timp de trei 
zile — in cantine școlare, și au 
jucat cu o ardoare greu de cu
prins în cuvinte, nu atrași de 
frumusețea trofeelor puse In joc 

primit cea mai frumoasă 
cupă din viața mea* — Eleo
nora Mihalca). ci pentru că 
este in Crea lor de educatori, 
de oameni ai științei și cultu
rii. să pună suflet In tot ce fac. 
Cine a fost la întrecerile de 
tenis de masă din sala cartie
rului Circumvalațiunii, pe tere
nurile de tenis de la .Electra" 
sau la atit de Cerbințile me
ciuri de volei din Sala sportu
rilor -Olimpia* a rămas in cân
tat. s-a crezut la un campionat 
european sau mondial. Tonul 
l-au dat citeva din stelele care 
au strălucit Pe firmamentul 
sportului românesc la cele trei 
discipline, dar nu s-au lăsat 
mai prejos nici ceilalți, mai ti
nerii, Intre care .voleibalistele* 
din Gura Șuții. sau colegii lor 
din Al bacul lui Avram Iancu. 
Cornelia Lăzeanu. Ana Zabara. 
Lucia Vanea, Doina Vințan. 
Verona Zamă. Rodiră Corbeann. 
Ileana Enculescu, Gicuța Nodea, 
Muți Pandrea, Catrinel Felea. 
Sonia Braga — cităm la intim- 
plare doar citeva nume, așa 
cum figurau cândva In campio
natele naționale, la europene, 
mondiale sau la Jocurile Olim
pice.

— Săriți la fileu și plonjați 
ca acum.- câțiva ani si v-ați

emerit Nicolac sotir -
— Faptul că am adus în lot 

și unii jucători noi mai tineri 
sau mai puțini tineri, nu 
un capriciu. Dimpotrivă, 
să întărească ideea mea 
totdeauna asupra rolului 
cărui jucător — titular

este 
vine 
din
ii e- 

. ____ _____ sau
rezervă — In angrenajul echi
pei. Da, este firesc să avem 
un sextet de bază, dar „rezer
vele* în concepția mea nu sînt 
simpli sparring-partneri la 
antrenamente, ci jucători care 
in anumite condiții trebuie să 
ducă greul în meci, jucători 
care să-și cunoască foarte bine 
locul și rolul în echipă, să o 
ajute efectiv. Ba chiar uneori
— în anumite conjuncturi — să 
fie în stare să preia de la 
început sarcina de titular. 
Pină acum, Hinda, Sterea, 
Macavei și Păușescu și-au în
țeles foarte bine menirea. Tot 
„dincolo* — deși eu Ii socotesc 
pe toți sportivii mei „dincoace*
— se află tinerii Mîțu, Vrîncuț, 
Stoian care au dovedit reale 
posibilități de progres și spe
răm ca ei să contribuie (dacă 
nu încă de pe acum, cel puțin 
la J.O.) la realizarea obiecti
velor...

— Cum stați cu rezervele pe 
postul de ridicător ?

— Problema este mai dificilă, 
privită prin prisma viitorului. 
Regret că, din toți cei che
mați la lot inițial, nu am reu
șit să reținem și un ridicător- 
coordonator tînăr, de perspec
tivă, care să întrunească acele 
calități ce se cer pentru un

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Eleonora Mihalca ți cea 
frumoasă cupă ciftigată 

via fa ei de campioană 

mai 
in

putea accidenta — am spus unei 
foste mari jucătoare.

— Da — ne-a răspuns — am... 
reluat meciul de unde l-am 
lăsat cu ani in urmă. Acest 
concurs a trezit o veche pasiu
ne. Iar dacă iși scrintește care-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

ld încheierea unei mari competiții : „Turneul larilor socialiste” la scrimă

OPOLE CONFIRMA CLASA
FLORETISTELOR ROMÂNIEI

mereO primă subliniere după 
.Turneul țărilor socialiste* la 
scrimă, acum la a XVIII-a edi
ție. competiție desfășurată recent 
la Opole (Polonia) : serimerii 
noștri au realizat un bilanț 
Iară precedent la nivelai între
cerii — un loc I la floretă fete 
— echipe : trei locuri II la sa
bie — individual, și la sabie și 
spadă — echipe Și trei locuri 
UI la floretă băieți și spadă 
individual si floretă băieți — 
echipe. Așadar, de 7 ori repre
zentanții țării noastre s-au a- 
flat pe podium !

Este un bilanț foarte bun. 
dar care ar fi putut fi și mai 
convingător fără dificultățile 
obiective ale deplasării (care 
au privat-o pe Marcela Mol-

A luat sfirșit cel de al 62-lea campionat de rugby (I)

DUELUL SAU ANUAL CU PROVINCIA!
BUCUREȘTIUL (locul 1 - Steaua; 2-Dinamo; 3-Grivița Roșie) 
A CiSTIGAT NET•

Cărții rugbyului românesc, 
mare, densă, pasionantă, i se 
adaugă mereu noi file de isto
rie. O istorie al cărei prim 
capitol a fost scris incă îna
intea primului război mondial, 
în 1914, și poartă semnătura 
echipei Tenis Club Român. Cea 
de a 62-a premiantă este for
mația puternicului club militar 
Steaua, care ridică la 11 nu
mărul cununilor de lauri aduse 
în vitrina 
Plevnei și 
alături de 
și Grivița .......................
virf a piramidei rugbystice ro
mânești.

întrecerea cu numărul 62 — 
deși marea favorită s-a impus 
finalmente cu relativă ușurință 
— a fost Uneori palpitantă 
și nu lipsită de acea doză de 
neprevăzut care face din" orice 
întrecere sportivă un spectacol

XV-lui din calea 
urcă astfel echipa, 

Tenis Club Român 
Roșie, pe poziția de

să
Iriintași sint Iiotâriți 

plin ultimul an preolimpic
in

Sportivii noștri 
folosească din 

vederea îndeplinirii obiectivelor la Olimpiada ’80
După cum se știe, de la 19 iulie 1979 Va mai rămîne un an 
zile pînă la inaugurarea celei de a XXII-a ediții de vară ade

Jocurilor Olimpice care se va disputa în 1980 la Moscova. Ciclul 
olimpic de 4 ani, de la Montreal ’76 la Moscova ’80, a fost folo- 

' sit în întreaga lume mai judicios ca niciodată, îndeosebi de către 
țările care aspiră la primele 10 locuri în lume, printre care se 
numără și România. La noi, G.N.E F.S. și federațiile sportive au 
întocmit și defalcat acest plan pe ani preolimpici cu obiective 
din ce în ce mai pretențioase, și au asigurat condițile necesare 
unei pregătiri corespunzătoare. Acum ne aflăm în pragul ulti
mului an preolimpic în care acele loturi olimpice și acei sportivi 
care au respectat programele de pregătire, au lucrat cu intensi
tate la antrenamente, s-au dăruit performanței și au avut am
biția să se autodepășească, au cules roade bune, performanțe 
încurajatoare pentru aspirațiile olimpice pretențioase dar cu o 
mare doză de satisfacție, în cazul îndeplinirii lor, la Olimpiada 
de la Moscova ’80. Tabloul general al pregătirii loturilor și can- 
didaților olimpici arată că marea majoritate a candidaților noș
tri olimpici sint hotăriți să folosească din plin ultimele compe
tiții oficiale, campionate europene și mondiale ale anului 1979, 
cit și perioada anului 1980, pentru a dobîndi cele mai bune 
performanțe posibile. Ei sint mobilizați de un vibrant spirit pa
triotic și au hotărit să dedice cele mai prestigioase rezultate pe 
care le vor obține celor două mari evenimente ale anului 1979 : 
a 35-a aniversare a eliberării patriei și cel de al XII-lea Congres 
ai Partidului Comunist Român.

La jumătatea anului 1979 se poate aprecia că in 6 luni au fost 
înregistrate rezultate promițătoare, incepind cu luptătorii și gim
nastele al căror „aur“ tradițional pînă acum poate atîma greu 
in viitoarea balanță olimpică. Avem toate motivele să așteptăm 
de la Nadia Comăneci, Emilia Ebetie, C. Alexandru, Ștefan Rusu, 
Ion Draica (ca și de la alți luptători) medalii de aur Ia viitoarea 
Olimpiadă.

Deși nu și-au disputat pînă in prezent campionate mondiale, 
caiaeiștii și canoiștii au arătat in concursuri foarte puternice câ 
se mențin pe podium, in frunte cu Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, 
frații Simionov. Serimerii revin foarte puternic. Succesul de la 
recentul Turneu al țr»lor socialiste (victoria floretistelor noastre 
asupra campioanelor olimpice și mondiale, sportivele sovietice, 
ca și locurile fruntașe ale trăgătorilor) ne arată că lumea mică 
dar puternică a scrimei noastre a înțeles cum se cuvine critica 
ce i s-a adus in trecutul apropiat, a pornit la pregătire asiduă 
și rezultatele n-au intirziat să apară pe măsura reputației lor. 
Trăgătorii marchează de asemenea un reviriment remarcabil. 
Atletele noastre Ileana Silai, cel mai bun timp mondial pe 1500 
m in acest an (al 2-lea din istoria probei), Fița Lovin și Marici- 
ca Puică se înscriu și ele în primele trei rezultate mondiale. 
Adăugăm recordul valoros la aruncarea suliței al atletei Eva 
Zdrgd-Raduly, cit și potențialul,. încă neetalat în acest sezon,- al 
Nataliei Mărășescu pentru a consemna câ atletismul feminin 
poate aduce medalii la J O. ’80.

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2—3)

dovaa de a C cea de a 8-a re
prezentantă a României pe po
dium. dar și pe celelalte flore- 
tiste fruntașe de a intra in fi
nală. in speță Viorica Turcan 
și Ecaterina Stahl) și, de ase
menea, fără acele flagrante 
erori — sau neatenții — de ar
bitraj (de pe urma cărora flo- 
retistul Petru Kuki a ratat lo
cul I in asaltul cu polonezul 
Kozejowski. iar spadasinul Ion 
Popa barajul pentru primul 
loc in Întâlnirea cu sovieticul 
Hondogo).

Oricum. însă, a fost cea mai 
rodnică participare a serimeri-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

pe 
dintre 
asistat

pasionant. N-am putea afirma, 
în același timp, câ lunga cursă 
spre titlu a celor 16 candidate 
a corespuns întrutotul și 
planul calității, multe 
partidele la care am 
căpătînd doar note de trecere 
și nu mai mult ; puține fiind 
cu adevărat jocurile care să 
stîrnească entuziasm și să ră- 
mină în memorie... Ce ne-a lă
sat să întrevedem marea com
petiție națională recent înche
iată ?

1) Puterea de joc 
constant afirmată) a 
pioane, care a dat 
sau cel puțin a lăsat 
trevadă, că XV-le militar este 
sau ar putea fi în curînd o 
mare echipă. Au fost cîteva 
partide (e drept în compania 
unor adversari mai puțin co
tați) care ne-au sugerat că 
teamul militar este foarte greu

(destul de 
noii cam- 
impresia, 
să se în-

Viorica Turcan, cea mai 
eficace dintre floretistele Ro
mâniei in meciul cu reprezen
tativa U.R.S.S. și uns dintre 
scrimerel? care s-au impus la 
Opole 

sâ 
tre- 
Du- 
ca-

de învins și ne-au făcut 
spunem îndreptățit : „Așa 
buie să se joace rugbyull* 
pă cum alteori steliștii au 
potat, jucînd fără inspirație, 
ca bunăoară în fața Griviței 
Roșii (4—9) sau Științei (15—20 
la Petroșani). Or, pentru a te 
include în categoria „echipă- 
mare* nu ai voie, cel puțin pe 
plan național, să ai incidente 
de parcurs și să te balansezi 
între asemenea fluctuații... 
Deci, pînă la a face în această 
direcție o judecată de valoare 
va trebui să mai așteptăm. 
Steaua a prezentat în sezonul 
care a trecut cîteva autentice 
vîrfuri, cum ar fi, de pildă. 
Marin Ionescu, Murariu. Pin- 
lea, Munteanu, Suciu, Alexan-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2—3)



Adnotări la Divizia A de popice

Specialiștii prezenți pe arena 
din stațiunea Neptun la turneul 
final al campionatului diviziei A 
la popice au fost de părere, în 
unanimitate, că actualele între
ceri au fost net superioare tu
turor edițiilor anterioare, atît ca 
nivel tehnic, cit și spectacular.

Cele opt piste ale arenei, cu o 
planeitate aproape perfectă, pe 
care și-au disputat întîietatea 
cele 6 echipe feminine șl mascu
line, calificate după mai bine 
de șase luni de aprige dispute 
pe zone geografice, au supus ju
cătoarele șl jucătorii la un difi
cil examen, lăcîndu-le o... radio
grafie exactă a potențialului lor 
fizic șl tehnic. Rezultatul : toa
te echipele s-au prezentat în evi
dent progres, atit sportivii ruti- 
nați, cit și cei tineri obținind 
cifre remarcabile, iar mulți din
tre ei fiind autorii unor perfor
manțe de certă valoare interna
țională. Să exemplificăm. Lansind 
bila cu precizie, mureșencele 
Maria Luca (443, 422, 496), Marla 
Martina (430), Elisabeta Albert 
(439), gălățeanca Elena Radu 
(426), bucureșteanca Stela Andrei 
(432), băimărenii Ion Biciușca 
(932, 915), Gheorghe Vuță (922),
bucureșteanul Petre Purge (963, 
909), orădeanul Ladislau Gallo 
(909) șl alți rutlnațl popicari au 
dovedit o bună pregătire fizică 
șl tehnică, constituind principalii 
realizatori al echipelor respective. 
Mal îmbucurător este faptul că 
la Neptun, stațiune care a găz
duit pentru a 6-a oară turneul 
final, „noul val1' 
abundent 
modernei 
numeroși 
flrmare, 
guranță 
„izolate".
ca Ioana _ , , ,, ___
țeanca Marla Ciobotaru (409, ~405), 
mureșanca Ana Szabo (433), bueu- 
reștenii Constantin Stamatescu 
(920, 909), Tudor Vasile (923).
băimăreanul Alexandru Naszodi 
(309), mureșeanul Levente Soos 
(912), orădeanul Alexandru 
Szekely (901), ca să consemnăm 
numai cîteva nume de junioare 
și juniori care se anunță ca 
popicari de nădejde, au trecut 
cu ușurință granița celor 400 și, 
respectiv, 900 p.d.

Cadrele tehnice care au cres
cut și promovat cu mult curaj 
tinerele talente au început să 
culeagă roadele muncii depuse 
în procesul de depistare a ele
mentelor de perspectivă, juniorii 
avînd un cuvlnt greu de spus, 
atît în partidele preliminare pen
tru calificarea în ultimul act al 
competiției, cit șl in obținerea 
unul rezultat favorabil în meciu
rile decisive de la Neptun. Avînd 
un lot tînăr (Ioana Dogaru, Ele
na Stăm, Georgeta Ungureanu, 
Elena Sandu, Viorica Vișan și

Georgeta Sandu), Rapid Bucu
rești (antrenor — Tudor Buzea) 
a jucat de-a lungul campionatu
lui cu 4 junioare din cele 6 ju
cătoare prezente pe arenă, reu
șind să termine la egalitate de 
puncte cu experimentata echipă 
Voința Te. Mureș (noua campi
oană a țării) șl numai datorită 
unui „bețaveraj" mal slab nu a 
putut intra în posesia titlului. 
De asemenea, fără a emite deo
camdată mari pretenții, sextetul 
masculin Progresul Oradea (an
trenor — Iosif Lang), care a 
depășit în finală pe fosta cam
pioană a țării Constructorul Ga
lați cu 5250 la 5230 pd, a jucat 
tot timpul cu 4 juniori în for
mație, rulînd de fapt 5 tineri : 
Alexandru Szekely, Gavrilă Ne
meth, Nicolae Marliu, Atila Csi- 
sar și Patriciu Ardelean. Și ce
lelalte echipe au înscris pe fdile 
de arbitraj cîte 4 sau 3 juniori, 
dintre care 2 au fost folosiți in 
permanență. Prezența numeroasă 
a popicarilor talentațl a conferit 
turneului final, pe Ungă alte 
atribute, un plus de efervescență 
tinerească, actualul campionat 
divizionar avind ca principal e- 
fect creșterea substanțială a nu
mărului elementelor dotate pen
tru marea performanță

Tr. ANDRONACHE

s-a revărsat mai 
ca oricînd pe pistele 

arene de pe litoral, 
juniori, dornici de a- 

acțlonînd eu multă sl
in manșele „pline" și 
Tineri ca bucureștean- 
Dogaru (441, 417), gălă-

SUB GENERICUL
„DACIADEI“

(Urmare din pag. 1)

va un picior, o numim antre- 
noarea echipei...

Traian Vîlsan, din Galați (vi-1 
amintiți ?) s-a accidentat chiar 
în prima zi la un picior. A 
rugat să i se facă un tratament 
cu acupunctura G.Am auzit 
că asta vindecă repede așa. ce
va") și a jucat toate meciurile.

Și au mai fost băieții aceia 
zdraveni din Albac. • „Dumnea
voastră, volei ?“, i-am întrebat. 
„E drept, specialitatea noastră 
este schiul, știți... locul întîi la 
„Daeiadă". dar de cum dă pri
măvara și pînă Ia prima zăpa
dă, sîntem la volei. Ei, să fi 
jucat 
dovedea 
sală, nu ne găsim
— ne-a ____ _ _____  _ _
Nicolae Oprean, directorul șco
lii generale, „moț sută la sută".

Ca și participanții la finala 
de la Timișoara, ne vom aminti 
cu emoție de prima ediție a 
„Cupei învățămînt-cultură" 
ceastă splendidă 
snortivă dedicată 
35-a aniversări a eliberării și 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

afară, nu 
cineva,

răspuns

știu dacă ne 
dar aici, in 

unii pe alții" 
rîzînd prof.

a-
competiție 

celei de a

MANIFESTARE 
ȘTIINȚIFICĂ

CENTRUL DE CERCETĂRI 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT organizează mîine, 
21 iunie a.c., la ora 12,30, în 
sala din Bd. Muncii 37—3©, o 
dezbatere cu tema: „Elemen
te de raționalizare a efortu
lui, in vederea obiectivizării 
intensității, cu aplicații în 
înot". Referatul de bază va 
fl susținut de prof. Aurel Ur- 
muzescu — metodist. Antre
norii, profesorii de educație 
fizică, medicii sportivi, acti 
vijștii sportivi șl sportivii frun
tași sînt invitați să participe

VOLE

A. 
in :

1. 
C.
Paraschiv

D.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C
DINAMO A CÎȘTIGAT 

„CUPA LITORALULUI- LA CĂLĂRIE
ble și triple : 1. N. Gheorghe
(Steaua) cu Jul, 2. T. Ciucu 
(Venus) cu Omar, 3. P. Fleischer 
(C.S.M. Sibiu) cu Vampir ; pro
ba nr. 3, contracronometru : 1.
Al. Iavorovschl (Timiș) cu Zeița, 
2. Mariana Moisei (Dinamo) cu 
Vals, 3. T. Ciucu cu Verzuh ; 
proba nr. 4, dificultate progre
sivă, după baraj : 1. Mariana 
Moisei cu Beladona, 2. Al. Iavo- 
rovschi cu Felix, 3. Mariana 
Molsei cu Vals ; echipe, cat. 
ușoară : 1. A.S.A. Cluj-Napoca, 
2. C.S.M. Sibiu, 3. Dinamo.

In urma rezultatelor consemna
te, trofeul a revenit clubului 
Dinamo cu 210 p, urmat de 
C.S.M. Sibiu 188 p, A.S.A. Cluj- 
Napoca 154 p, Steaua 120 p și 
Venus 119 p. (I. POCITAN, co- 
resp.).

La baza hipică a hergheliei 
din Mangalia s-au desfășurat în
trecerile tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Litoralului", la 
start fiind prezenți călăreți de 
la Dinamo, Steaua, C.S.M. Sibiu, 
A.S.A. Cluj-Napoca, Ialomița Je- 
gălia, Timiș Izvin și Venus Man
galia. Organizatorii s-au străduit 
și au reușit să asigure condiții 
bune de concurs, iar publicul a 
avut posibilitatea să urmărească 
întreceri viu disputate, de bună 
calitate.

Iată rezultatele înregistrate : 
proba nr. 1, seria I : 1. V. De
mian (Dinamo) cu June, 2. V. 
Sîntejudean (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Dacian, 3. M. Burtea (C.S.M. 
Sibiu) cu Cosmin ; seria a n-a : 
Monica Ringheanu (Steaua) cu 
Ip ; proba nr. 2, obstacole du-

„CUPA ROMÂNIEI- LA ATLETISM 
întrecerile echipelor din grupa B

(Comb. Buc.) 1:57,8. 
ta te: FEMEI: 100 m
ru (D-ța) 12,07; 200 m: 
coniuc (Suc.) 24,97; 400 m: Dia- 
coniuc 54,14; 800 m: l El. Tă- 
rfță (Nț.) 2:03,0, D. Beșliu (Suc.) 
2:04,4, L. Floraa (Iș.) 2:07,1; 1500 
m: Lovin 4:04,4, Beșliu 4:25,0, A. 
Lacob (Com. Buc.) 4:28,0; 100 mg: 
M. Cismaru (D-ța) 14,83; lungi
me: M. Fodor (Br.) 6,14 m; înăl

tn cele două serii ale grupei 
B din cadrul competiției de atle
tism pe echipe „Cupa României" 
au avut loc întâlnirile din cadrul 
etape: a n-a.

BUCUREȘTI. Pe Stadionul Re
publicii s-au disputat concursu
rile seriei I la care rezultatele 
cele mal bune au fost înregis
trate la 800 m femei: Flța Lovrn 
(G1) 1:57,4, Mari ci ca Puică

Alte rezul-
G. Tutuna- 

L. Dia-

A LUAT SFÎRȘIT AL 62-lea CAMPIONAT DE RUGBY

(Urmare din paQ. I)

dru și Codoi (cel chemat a-1 
înlocui pe veteranul Durbac, in 
pragul retragerii după mari 
servicii aduse clubului), un ta
lent ieșit din comun. La baza 
succesului s-a aflat, desigur, 
și colaborarea noului cuplu de 
antrenori Petre Cosmănescu și 
Adrian Mateescu, foști jucători 
ai clubului pe care-1 servesc 
cu admirabilă devoțiune.

2) Căderea Farului — echipă 
care in ultimii 5 ani a cucerit 
3 titluri ! — pe poziția a cin- 
cea a clasamentului. Cum se 
explică ? Mai întîi, pentru că 
echipa Litoralului a suferit 
„amputări" de efectiv (Urdea, 
C. Vasile, V. Ion la Baia Mare; 
Gh. Dinu, Dobre la Petroșani). 
Apoi, fiindcă, paradoxal, în 
centrul devenit în ultimul timp 
cel mai prolific în rugbyul 
autohton nu se găsesc, se vede, 
deocamdată, elemente in mă
sură a-i înlocui pe cei plecați, 
dar și pe acei care au dat sau 
dau „în primire" (Cristea, Ce- 
lea), ca și pe toți ceilalți ră
mași în urmă cu pr— 
care nu prea mai țin 
cum
Malancu, Ianusevici. In fine, 
deoarece la Farul a slăbit exi
gența. Jucătorii nu s-au mai 
pregătit cum trebuie de îndată 
ce au văzut că titlul le sca
pă ; unii au ales chiar calea 
urită a indisciplinei (Bucos, 
Ioniță ș.a.) ; conducerea teh
nică (M. Naca — Gh. Drago
mirescu, în final acesta din 
urmă singur !) a recurs fortuit 
la concesii (vezi tolerarea in
disciplinei) și la unele impro
vizații care au costat. Cîteva 
exemple : s-au menținut în 
„capul grămezii" un jucător 
(Celea) trecut de 40 de ani, iar 
un flitul (Băcioiu) care se a- 
propie de această vîrstă și- 
grămada a cedat; s-a recurs 
pentru postul de fundaș (va
cant prin retragerea lui Cris
tea) la „soluția-Motrescu", ine
galabila aripă a naționalei care 
insă nu are aptitudini pentru 
noul post, ceea ce, practic, 11 
scoate din joc etc. Noi vrem 
să credem că conducerea clu
bului, care ta trecut a dat do
vadă de atîta pricepere, — — 
trece peste comportarea 
tul necorespunzătoare a

ar

pregătirea,
________ i pasul,

fi, de pildă. Ioniță, 
Ianusevici. în fine,

nu va 
cu to

anei

ÎNCEPE barajul pentru 
DOUĂ LOCURI IN 

DIVIZIA A LA RUGBY

Mline, joi, se va consuma ulti
mul act legat de activitatea com- 
petlțlonală rugbystlcă, epilog la 
sezonul 1978/79: turneul de ba
raj menit a desemna cele două 
echipe care vor rămine în Divi
zia A, alături de alte 12. Bara
jul se dispută de-a lungul a trei 
zile (21, X, 27 Iunie), urmînd 
ca pe rînd flecare dintre cele 
4 echipe să joace Intre ele. lată 
programul. JOI, teren Olimpia 
ora 8,30: Politehnica Cluj-Napo
ca — Vulcan București; ora 19: 
C.F.R. Brașov — Constructorul 
Constanța. DUMINICA, teren 
Olimpia, ora 8,30: Politehnica — 
C.F.R.; ora 10: Vulcan — Con
structorul. MIERCURI, teren 
Parcul Copilului, ora 8,30: Con
structorul — Politehnica; ora 10: 
C.F.R. — Vulcan.

(Mar.) 12,1; 
(Bih.) 25,0; 
800 m: 
1500 m:
100 mg 
lungime 
M. Preda ( 
B. Brener 
Sumătan ( 
D. Maxim 
BAȚI: 100
10,6; 200 m: 
400 m ~ 
800 m:

Nicules 
. . Nicul 
Petcu (Ti 
Pintea (B 
S. Bogdan 
marș: Gh. 
lungime: I 
m; triplu: 
m; înălțlm 
m; prăjină 
3,60 m; gre 
15,57 m; i" 
47,70 m; s 
70,26 m; ci 
56,56 m. 
Brașov 208 
Timiș 144,5, 
5. Maram 
verin 79 p, 
reș 49,5 p,

țime: D. Gheorghiu (Iș.) 1,68 m; 
greutate: L. Isac (C. Buc.) 13,41 
m; disc: G. Bălăceanu (C.S.S.A.) 
43,70; suliță: R. Jianu (Suc.) 46,50 
m; BĂRBAȚI: 100 m: I. Sandu 
(Iș.) 10,88; 200 m: C. Hăpăianu
(C.S.ș.A.) 22,07 ; 400 m: V. Dă-
năilă (Nț) 49,75; 800 m: G. Mar- 
tinescu (Iș.) 1:52,9; 1500 m: I.
Dumitrache (C. Buc.) 3:48,4; 5000 
m: I. Nunu (Gl.) 14:56,9; 110 mg: 
C. Galic (iș.) 15,35; 400 mg: D. 
Melinte (Suc.) 53,42; 3000 m ob.: 
Gh. Bistriceanu (Iș.) 9:21,0; 10
km marș: N. Maxim (C. Buc.) 
44:28,2; lungime: C. Manole (Bc.) 

I 7,07 m; triplu: Ad. Tutunaru 
(D-ța) 14,92 m; înălțime: L. Maf- 
tei (Iș.) 2,08 m; prăjină: I. Gru- 
măzescu (Iș.) 4,40 m; gTeutate:

Tirichiță (C.S.S.A) 15,27 m;
disc: Gh. Dumbravă (Bc.) 44,24
m; suliță: N. Roată (Br.) 66,58
m ; ciocan : Tirichiță 52,28. Clasa
mentul : 1. Iași 208,5 p, 2. Su
ceava 183 p, 3. CJS.S.A. Buc. 
123,5 p, 4. Bacău 121 p, 5. Galați 
86 p, 6. Dîmbovița 81 p, 7. Comb. 
București 79 p, 8. Brăila 75 p, 9. 
Neamț 60 p.

DEVA. O luptă sportivă destul 
de echilibrată între fruntașele 
seriei a Ii-a. Cîteva rezultate no
tabile. FEMEI: 100 m: S. Vlad

ZILELE SPRINTULUI LA CI

S.

Roșcovanul Marin Ionescu reușește o deschidere perfectă spre 
coechipierul său Eduard Suciu ; dinamovistul Paraschiv (intre 
ei) nu mai poate face nimic... (Steaua — Dinamo 15—13).

Foto : Ion MIHAICA

echipe cu care nu demult ne 
mindream și că folosind capa
citatea unor jucători ca Mo- 
trescu, Bncos, Mușat, Podaru, 
Holban, Fl. Constantin, Gri- 
gore, N. Dinu ș a., coroborată 
cu inteligența lui Mihai Naca 
și știința de joc a lui Puiu 
Dragomirescu, va reuși, final
mente, să găsească „formula 
salvatoare", promovînd cu răb
dare noile talente de care, 
slavă domnului, Constanța nu 
duce lipsă, și nu culegînd (ca 
altă dată) flori din grădinile 
vecine, care, neatașate de oraș, 
de culorile clubului, duc mai 
devreme sau mai tîrziu întot
deauna la situații de criză și 
impas.

3) Revenirea spectaculoasă 
pe primul plan al Întrecerii a 
două echipe cu mare tradiție 
în rugbyul nostru : Dinamo 
(clasată pe un merituos loc 
H) si R-C. Grivița Roșie (III). 
Prima, mai ales, joacă specta
culos și eficace (din păcate 
fără constanța cuvenită unei 
performere), a fost la un pas 
de a Învinge campioana — 
Steaua — ceea ce ar fi răstur
nat întreg campionatul. Cum-

pătarea antrenorului Ion Țu- 
țuianu, ambiția internaționalu
lui Gică Dărăbaa, păstrarea în 
formă competițională a celui 
mai vechi „tricolor" fa activi
tate, Gh. Nica, talentul unor 
Paraschiv, Constantin, Borș, 
explozia „noului val" (Caragea, 
Aldea, Marghescu, Marin, C. 
Gheorghe, Iordan, Bovența) — 
lată atuuri care ne tac să pre
vedem XV-hd din șos Ștefan 
cel Mare în viitorul campionat 
o situație și mal bună. In 
privința vechiului club de 
rugby al muncitorilor feroviari 
bucureșteni din cartierul Gri
vița, este de admirat faptul 
cum iscusiți! dirijori care sînt 
Viorel Moraru șl Radu Demian 
au reușit să readucă ta actuali
tate o formație fără vedete de 
prim rang (doar C. Dinu, re
cordman al selecționărilor ta 
națională, eu 55 tricouri), care 
insă știe să joace perfect tactic, 
ceea ce a condus XV-le din 
Parcul Copilului la atît de ne
așteptatele succese asupra Ste
lei (9—4 !) și Dinamo, consti
tuind, de fapt, marea surpriză 
plăcută a recent încheiatului 
campionat.

Vineri, simbătă și duminică au 
(O6t pentru cicliștii bucureștenl 
trei zile dedicate sprintului, tn 
primele două, pistarzil, cărora 11 
s-au alăturat șl mulți fondiștl, 
au participat la întrecerile de 
velodrom dotate cu „CUPA O- 
LIMPIA", Iar în cea de a treia, 
aproape aceiași concuxenți au 
putut fl întîlnlțl pe traseul din 
str. dmpina, unde și-au dispu
tat întîietatea Intr-o cursă pe 
circuit (etapa a V-a a „CUPEI 
BUCUREȘTI"), cu sprinturi la 2 
șl 5 ture.

Am considerat nimerit să fa
cem o prezentare comună a aces
tor două competiții, nu numai 
pentru faptul că în ambele ta- 
tîlnirl sportivii au căutat să-șl 
valorifice calitățile de viteziști, 
de buni sprinteri, dar și prin 
aceea că, învingătorul tn două 
probe ale „Cupei Olimpia* (200 
m lansat și viteza), Florin Po
pescu (C.S.Ș. 1) s-a impus și in 
cursa pe circuit de duminică pe 
care a cîștigat-o într-o manieră 
care a impresionat plăcut.

Fl. Popescu are 16 ani, este 
elevul lui C. Baciu și se pregă
tește, în principal, pentru pro
bele de velodrom 1 000 m și vi
teză. Pentru îmbunătățirea rezis
tenței în cursele pe ovalul de 
beton. Fl. Popescu participă cu 
regularitate șl la cursele de fond 
(de mat mică amploare). Cu 
puțin timp în urmă Fl. Popescu 
a ciștigat la sprint campionatul

AMÎNAREA FINALEI CAM

municipal 
obținut cel 
sprinturi 
pel Jiup 
fiecare 
victorii !

Iată acu 
OLIMPIA" 
1. G. 
I. Gache
1. I. Gach 
12,4; 2 000 
lăî 1. O.
2. O. Ct 
niori mici, 
cu 13,3, 2. 
200 m 
2. Cr. N 
puncte 21 
2. Fl. Pop 
puncte j 
30 ture: 
26 p, 2.
p. Seniori, 
Mihai (St 
goescu ( 
Fl. N 
Rezultatele 
pei Buc 
ture cu 
Fl. Popes 
(Olimpia) 
1) 5 p;
30 ture 

Hie T 
Jelev

P1ONATU
DE CONTRATIMP PE E

Deși toate echipele înscrise la 
finala campionatului național de 
contratimp pe echipe — Impor
tant test preolimpic al rutierilor 
— s-au aflat Ieri, la ora 16, la 
start (șos. Olteniței, km 13.5), o- 
ttcialii nu au dat semnalul de

plecare, 
fuseseră 
male de 
Urmează 
să hotăr 
fășurare 
km contr

ECHIPA MASCULINĂ DE
(Urmare din pag. 1)

astfel de post. Continuăm să 
mai căutăm...

— Ați revenit după cîțiva ani 
la conducerea lotului. Cum îl 
regăsiți ?

— Mă bucură să constat că 
sportivii au încredere în mine, 
în programul de pregătire, fi
rește" pretențios, pe care l-am 
alcătuit împreună cu colabora
torii FL Balaiș și St Tudor. 
Mă bucură mai ales adeziunea 
lor totală la muncă, dăruirea, 
eforturile pentru perfecționare, 
pentru eliminarea eventualelor 
lacune.

— Ce aspecte vă preocupă 
cel mai mult în pregătirea vi
itoare ?

— Am foarte clar ceea ce 
trebuie făcut în etapele de 
pînă la C.E. Știu ce trebuie

PREGĂTIREA INTENSĂ, DĂRUIREA 
ȘI AMBIȚIA DAU ROADE BUNE!

(Urmare din pag. 1)

Un îmbucurător reviriment se înregistrează 
și în alte sporturi, care în anul 1978 au fost 
deficitare. Boxerii au reușit să cucerească 6 
medalii la campionatele europene, halterofilii 
încep să urce pe podium (primul junior român, 
Vasile Roșu, a cucerit luni o medalie de aur, 
la „mondiale"), voleiul manifestă multă ambiție, 
jocul a crescut în calitate și rezultatele încep 
să fie satisfăcătoare, baschetbalistele cred în ca
lificare la turneul olimpic, handbaliștii încep 
ofensiva pentru recîștigarea primului loc în 
lume, a primei lor medalii olimpice de aur, iar 
înotătoarele și jucătorii de polo se străduiesc să 
realizeze sporuri valorice însemnate.

Iată deci un motiv In plus pentru ca alți can
didați olimpici care nu au înregistrat incă per
formanțe de nivel mondial, cum sînt gimnaștii, 
canotorii, atlete și atleți în mai multe probe să 
ia exemplu, să se pregătească mai mult, mult 
mai dîrz, cu mai multă dăruire.

In curind se vor desfășura mai multe campio
nate mondiale ; la caiaic-canoe, scrimă, lupte și 
canotaj, toate în luna august. Sportivi și spor
tive din loturile olimpice vor participa în luna 
iulie la întrecerile preolimpice care se vor des
fășura la Moscova în cadrul spertachiadei 
U.R.S.S., iar la Universiada din Mexic, în luna 
septembrie, vor participa alți sportivi români de 
valoare. Prin urmare, a doua jumătate a anului 
1979 va fi un examen important al potențialului 
nostru olimpic, comparat cu al altor țări.

Sîntem convinși că toți candidații noștri olim
pici vor depune eforturi maxime și vor avea 
marea ambiție de a se autodepăși pentru ca 
bilanțul anului 1979 să fie o puternică bază de 
plecare pentru obiectivul principal al sportului 
nostru de performanță : DEPĂȘIREA SUB
STANȚIALĂ A NUMĂRULUI DE MEDALII (27), 
INCLUSIV AL ACELORA DE AUR (4) CUCE
RITE LA MONTREAL.

De pe acum, mult succes !
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Vă prezentăm noile promovate
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Deși 
punct, 
tarea ei pentru ziua de 30 ’iu
nie, recenta ședință de lucru 
cu antrenorii divizionari A a 
scos Ia iveală destule din lipsu
rile actuale ale fotbalului nos
tru de performanță, reflecta
te, firesc, în rezultatele cu
noscute.

A reieșit limpede, o dată în 
plus, că cea mai importantă 
carență, explicîndu-le în bună 
măsură și pe celelalte, constă 
în LUCRUL DE MÎNTUIALA 
la majoritatea echipelor din 
eșalonul nr. 1 al țării. Se mun
cește pe sponci, după bunul 
plac al multora dintre jucători 
și nu după cerințele — ridi
cate — de performanță ale fot
balului actual, de mare compe
titivitate. S-a dat la concret și 
o cifră — 40 —, însumînd nu
mărul jocurilor amicale, susți
nute de aproape fiecare divi
zionară A pe parcursul unui 
an competițional. Adică, în 40 
de săptămîni din 52 posibile, o 
bună parte dintre tehnicienii 
divizionarelor consimt să dea 
peste cap ciclul de pregătire 
normală — stabilit de colegiul 
central al antrenorilor și apro
bat de biroul federal — pentru 
a trece, în schimb, în „benefi
ciul" clubului rețete minore 
care nu pot acoperi, ci, dimpo
trivă, îngroașă pagubele teh
nice. Pentru că, așa cum s-a 
subliniat în ședință, de dragul 
acestor partide desfășurate la 
mijloc de săptămînă sînt supri
mate tocmai antrenamentele 
tari, de marți și de vineri, cele 
mai productive în acumulări 
la toți factorii jocului, Intrucit, 
cum bine se știe, de o bună 
bucată de vreme, întreg arse
nalul exercițiilor și al circuite
lor, de viteză și forță, de re
zistență și mobilitate, se fac 
în tovărășia MINGII.

„Cunoașterea reciprocă, omo
genizarea liniilor, a echipei — 
sublinia, nu de mult, în pre
zența antrenorilor noștri, Ni

insuficient pusă la 
fapt care necesită repe-

cola Comucci, director tehnic 
la Coverciano, se poate realiza 
foarte bine în cadrul unor 
jocuri-școală de scurtă durată, 
nu in amicalele susținute, de 
regulă, în deplasare, în drum 
spre orașul viitoarei etape, a- 
micale care, în locul fotbalis
tului performer, creează cel 
mult tipul perfect al jucătoru
lui voiajor".

Care a fost, intr-adevăr, pro
fitul tehnic al echipelor divi
zionare . A care au evoluat atit 
de frecvent, la mijloc de săp- 
tămînă, în orașele-t&ltă înain
tea partidei oficiale de cam
pionat ? UnuL.. nul, intrucit, 
departe de a repeta măcar o 
lecție tactică in compania 
formației din eșalonul infe
rior, în duminica meciului ofi
cial, ele, echipele de A, cu 
foarte mici excepții, s-au bari
cadat în preajma propriei 
porți, vizind, cu înverșunare, 
remiza. Acea remiză penibilă, 
obținută și sub tricourile re
prezentativei latr-o partidă, tot 
în deplasare, cu Cipru, dar 
care, puțin mai tîrziu n-a mai 
fost posibilă și la Miskolc, 
meci început de olimpicii noș
tri — să ne reamintim — 
la scorul de 
lor.

2—0 in favoarea

I ȘTIRI

*
care a 

cita oară
In ședința 

— pentru a 
grante greșeli in pregătire, s-a 
mai spus insă un lucru la fel 
de adevărat : pentru a se asi
gura echipelor O CONTINUI
TATE IN PREGĂTIRE, o res
pectare Întocmai a ciclurilor de 
antrenament, se impune și o 
CONTINUITATE A ÎNTRECE 
RII PRIMULUI EȘALON. In 
așa fel incit aminările de eta- 
pă să constituie EXCEPT IA. 
motivată doar de programarea 
Intilnirilor internaționale, ofi
ciale. Iată un adevăr pe care-I 
auzim declamat a nu știm cîta 
oară..

dezvăluit 
? — La-

Gheorghe NICOLAESCU

Sus : M. Kedelcu (antrenor principal), Constantinescu, Stoicescu, 
OLteanu, Oaui, Hagioglu, Baîaban, Cojocaru, Be jenam, D. Boieru 
(antrenor secund). Jos : Moșoiu (masor), Hodină, Țolea, R.

Fiorea, Kramer, Orac. Burcea, Haiduc
Dan,

Centru urbanistic puternic, 
multilateral. Galațiul — ca și 
Cluj-Napoca, dealtfel — s-a îm
păcat greu cu scena a n-a fot
balistică. Multiplele realizări de 
frunte in planurile economico- 
sodale lăsau totuși, adeseori, un 
obișnuit semn de întrebare in 
coada listei : ce ne facem cu 
fotbalul ? Desigur, se poate trăi 
bine și fără fotbal in Divizia 
A, gindesc mulți, dar raționa
mentul gălățenilor era aproape 
descumpănitor de logic în va
rianta : se poate trăi bine și cu 
fotbal in Divizia A, plecînd de 
la aritmetica elementară că o 
sumă la care adaugi ceva este 
cu siguranță mai „plină" decît 
o sumă din care scazi ceva.

Reducînd multele variații po
sibile Pe această temă, se pot 
spune următoarele : a) vechile 
ambiții fotbalistice gălățene, de
parte de a fi exagerate, au un 
temei puternic în tradiția locu-

crea- 
viața

nu 
nor- 

tațlel. • NU VOR JUCA DUMINICA 
ÎN DIVIZIA a: Cățoi 
studențesc), Simion și
(Gloria Buzău), Gali 
Bogdan (F. C. Corvin ui) 
ca (Sport Club Bacău) 
acumularea a cîte trei cartonașe 
galbene.
• S-AU stabilit STADIOA

NELE PENTRU SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI". Comisia de 
competiții a federației de spe
cialitate a stabilit terenurile de 
joc pentru semifinalele „Cupei 
României**, programate miercuri 
27 iunie: Pitești: Steagul roșu 
Brașov — Steaua; stadionul „23 
August" din Capitală: Dinamo — 
Sportul studențesc. Partidele vor 
începe La ora 17.
• C. S. TIRGOVIȘTE EFEC

TUEAZĂ UN TURNEU ÎN R-P. 
CHINEZA. Divizionara A CJS. 
Tîrgoviște va efectua un turneu 
de trei jocuri în R. P. Chineză, 
în perioada 15—24 iulie.
• GOLGETERI1 DIVIZIEI 

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE, 
goluri: RADU n (F.C. Argeș) 
4 din 11 m; 16 goluri: C. Stan 
(Gloria Buzău) — 3 din 11 m.

(Sportul
Nicolae 

(U.T.A.),
șl tun. 
pentru

A
20

F. C. Baia Mare a început in forță actualul campionat, dar U 
termină „in genunchi". Duminică, atacul a reușit ti înscrie un 
gol, dar apărarea a primit 
mai scoată de alte citeva 
față surprinde un moment 
centrare a lui C. Zamfir, 
tate, recurgind la un șpagat

pairu. și puțin a lipsii ea Ariciu să 
ori balonul din plasă. Imaginea de 
de panică in careul băimărean : la o 
fundașul Condruc rezolvi cu dsfscui- 
in extremis Foto : Dragoș NEAGU

Marginalii la campionatul republican al juniorilor și școlarilor

UNII MUNCESC CU SÎRG, 
ALȚII TRAG CHIULUL...

tinerețe. Așadar, a venit vremea 
socotelilor impuse de un regula
ment de transferări care a dat... 
cărțile pe față. Cum s-a oprit 

“ aducerea de 
cum s-au șl 
slăbiciuni tn 
De netrecut 

realizările e-

De multe ori am discutat pro
blema schimbului de mîine din 
fotbalul nostru. Azi o facem din 
nou, pe deplin convinși că nu
mai stăruind asupra acestui 
compartiment vor veni cu tim
pul și rezolvările necesare pen
tru' mult așteptata competitivi
tate a echipelor noastre de club 
Să trecem la concret. Parcurgând 
clasamentele finale ale campio
natului republican, al juniorilor 
și școlarilor (publicate nu de
mult) vom reține cîteva aspecte 
interesante.

O PRIMUL: pepinierele din Ba
cău, Constanța, Cluj-Napoca, 
Brașov, Craiova, Pitești continuă 
să producă elemente talentate, 
dovedind că nu intîmplător s-au 
situat în fruntea clasamentelor 
respective. O mențiune specială 
pentru reprezentanții lui F.C.M. 
Galați, unde veșnic tînărul an- 
trenor Nicolae Gorgorin a declan
șat energii și ambiții, într-un 
moment de fericită coincidență 
cu promovarea orașului dună
rean în Divizia A. Ceea ce în
seamnă că F.C.M.-ul poate să-și

scruteze mai liniștit viitorul său. 
Cuvinte de laudă și pentru e- 
chipa Chimia din Tr. Măgurele 
(locul 3, rețineți, după F, C. Ar
geș I), in contrastantă poziție cu 
formația de seniori, aflată Intr-un 
permanent zbucium tn zona re
trogradării.
• AL DOILEA ASPECT nu este 

altceva decît un stăruitor semnal 
de alarmă pentru acei care mai 
mult privesc șl rivnesc la „gră
dinile" altora, care fac prea pu
țin sau aproape nimic pentru 
propriile lor cadre de mîine. In 
unele cazuri această crasă indi
ferență se plătește scump. E oa
re intîmplător faptul că echipa 
Constructorul Iași retrogradează 
din Divizia B (propria echipă de 
juniori a terminat seria tot in 
coada clasamentului) ? Că S. N. 
Oltenița are aceeași tristă soar
tă 1 Nici - ' — - ' ~ '
Chimia 
șoara, 
treaba 
„unda 
nivelul 
aveau nevoie de o transfuzie, de

po la Gloria Buzău, 
Brazi, Politehnica Timi- 

Mușcelul C. Lung, Jiul 
n-a mers deloc bine și 
de șoc“ s-a repercutat la 
echipelor de seniori care

„importul*4, adică 
jucători din afară, 
descoperit propriile 
materie de juniori, 
cu vederea sînt și 
chipei de juniori ale unei for
mații care, anul acesta, șl-a cîș- 
tig-at dreptul de promovare In 
Divizia A. Viitorul Scornicești, al 
cărei bilanț In seria a IV-a (ul
timul loc) ne scutește de orice 
comentariu. Evident, asemenea e- 
chipe Intr-un campionat repu
blican de juniori nu sînt de na
tură să stimuleze calitatea com
petiției, creșterea elementelor va-. ....----- . -------- e_

pe
loroase. Inchlpuiți-vă, une'e 
chipe de juniori au primit 
parcursul a 26 de etape de la 
de goluri în sus, iar sitele 
atins cifre astronomice (Ș. 
Oltenița 97, Constructorul Iași 
104, viitorul Scorni cești 148 etc.). 
Nu înseamnă asta formalism, su
perficialitate In munca centre
lor respective, 
geaba ?

Conducerile 
norii echipelor 
șească în fața 
tuații. Chiar șl forul de specia
litate, care tn ultima vreme a 
făcut destule lucruri bune tn a- 
cest compartiment al juniorilor, 
ar trebui să tragă unele conclu
zii, să găsească mijloace adec
vate pentru îndreptarea stărilor 
de lucruri necores-ounzătoare.

Stelian TRANDAFIRESCU

au 
N.

In munca
, bani cheltulțl de-

cluburilor, antre- 
ar trebui să ro

und astfel de sl-

lui, in condițiile excelente 
te de cei care răspund de 
și mersul înainte ale Județului 
și ale orașului, in aspirațiile lo
cale și in munca depusă în a- 
cest sector; b) nu încape nici 
o îndoială că un mare oraș cum 
este Galațiul merita din plin 
conectarea sa și la rețeaua de 
inaită tensiune fotbalistică a 
țării.

Faptul 
minică, 
află, din___ . _ ___ ________
balistic vorbind, această ascen
siune este rezultanta conjugării 
mai multor atuuri între care 
cele mai importante sînt : 1) 
echipa joacă foarte iute și ,Jn 
adincime", sub deviza „ofensivei 
totale"; 2) toți jucătorii au a- 
celași „statut" — de lucrător — 
în echipă, nimeni nu are foto
liu de vedetă; 3) fundașii în
deplinesc în fiecare meci și ro
lul unor veritabili și periculoși 
atacanți, după cum extremele 
preiau cu regularitate, in faza 
defensivă, sarcini de mijlocaș 
sau de fundaș; 4) „blocul dc 
acțiune" toți in atac — toți în 
apărare este un deziderat astăzi 
in bună parte împlinit, el fiind 
lucrat si repetat cu perseveren
ță de doi ani de zile; 5) echipa 
și-a creat un nucleu de bază 
(Constantinescu, Olteana. Țolea, 
Kramer. Burcea, Fiorea) care 
dă tonul Jocului și asigură, de 
regulă, linia de plutire a navei 
eind valurile intîlnite sînt foar
te puternice ; 6) important și 
semnificativ este de asemenea 
faptul că in lotul gălățean — 
altădată cimitirul unor „elefanți 
de import" veniți să moară pe 
un meleag blind și darnic — 
fotbaliștii localnici (Hagioglu. 
Vlad. Băienaru, Țolea, Orac, 
Baîaban, Majaru, Hodină), năș
eați și trăind in acest oraș, în
cep să reprezinte elementul 
pret>o aderent.

N-am spune totul despre 
atuurile F.C.M.-uiui, dacă nu 
am aminti rolul antrenorilor 
Nedelcu și Boieru, primul din 
categoria greu raportată a 
-temperamentalilor excesivi" 
(gen Teașcă. Halagian. Costică 
Rădu'escu) care fac zarvă mare, 
dar fac și cu adevărat treabă. 
Am lăsat-o la urmă, dar con
tribuția președintelui clubului. 
Pavel Caradinț, este esențială, 
fotbalul gălățean datorindu-i 
foarte mult de ani de zile, aces
tui om pe cit de liniștit in apa
rență. pe atit de pasionat și de 
zbuciumat tn forul său interior

este, începînd de du- 
implinit. Galațiul se 
nou, in A. Strict fot-

in care trăiește, dramatic, fie
care meci, cele 100 de țigări pe 
care le „sudează" în fiecare du
minică reprezentînd doar o par
te a focului acestui om care 
arde, realmente, la propriu și 
la figurat, pentru fotbal.

Așadar, F.C.M. Galați pare 
astăzi o echipă cu destule 
mijloace pentru a rezista asprei 
probe a Diviziei A, pe care să 
nu fie nevoită să o părăsească 
în vara viitoare. Trebuie să 
spunem însă că o impresie a- 
semânătoare a lăsat echipa gă- 
lățeană și alte dăți, la promo
vare. dar de fiecare dată rezul
tatul a fost reîntoarcerea în 
„B“. Pentru a fi foarte sinceri 
cu iubitorii fotbalului gălățean, 
este cazul să-i avertizăm — pe 
cei care nu știu acest lucru — 
că nava speranțelor lor este și 
acum departe de a fi un cru
cișător în stare să se plimbe 
fără grijă prin furtunile pri
mei divizii. In pofida unor reale 
cîștiguri calitative dobîndite în 
ultimele două campionate, echi
pa este în suferință cel puțin 
la următoarele capitole : 1) are 
o forță de șoc destul de redusă 
în atac, ca urmare a mini-ga- 
bariiului tuturor înaintașilor săi 
(lipsește, așadar, cel puțin un 
vîrf puternic și bătăios) ; 2) in 
întreg lotul gălățean nu există 
un adevărat conducător de Joc 
(foarte echilibrat, tehnic, multi
lateral, care să știe eind să ac
celereze și eind să „înghețe" 
jocul, pe care să-I orienteze 
tactic în teren), o „cloșcă în 
stare să-și adune puii" ; 3) deși 
este o formație foarte ambițioa
să. F.C.M. Galați are o forță 
morală fluctuantă, intrind nu 
arareori în panică atunci eind 
este condusă, mai ales în de
plasare. Sînt doar trei minusuri 
care în Divizia A se plătesc 
scump. Examinarea cu realism 
și luciditate a neajunsurilor a- 
mintite și a altora, urmată de 
măsuri în consecință, ni se pare 
o condiție vitală pentru soarta 
echipei în prima divizie. „Mai 
sînt și al(e echipe slabe în A“ 
— cum i-am auzit gindind cu 
voce tare pe unii iubitori ai 
formației gălățene — ni se pare 
formula unor speranțe Pe cit 
de naive, pe atit de înșelătoa
re și periculoase. Slăbiciunea 
altora este departe de a fi o 
garanție pentru oricine, forti
ficarea nroprie fiind singura 
cale realistă și de viitor.

F.C.M. Galați are șanse reale 
să se ancoreze puternic în Di
vizia A. echipa are incontesta
bile calități, este iubită și aju
tată mult de toți factorii care 
răspund de viața și de mersul 
înainte ale acestui puternic 
județ, se bucură de o imensă 
adeziune în rindul iubitorilor de 
sport, hotărîtoare insă rămine 
pregătirea foarte atentă și com
petentă — luîndu-se în conside
rație și diverse amănunte care 
azi pot apărea ca fiind fără în
semnătate — a drumului nou, 
foarte greu, care se află 
oricărei nou

E greu să 
incomparabil 
menții acolo, 
care fotbalul îl confirmă me
reu in beneficiul celor carc-1 
respectă și în dauna celor care 
mai trăiesc cu desueta impre
sie că fotbalul rămine doar o 
distracție ușoară, o joacă...

în fața
promovate, 
ajungi sus, 
mai greu 
iată un adevăr pe

dar e 
să te

Marius POPESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE LA LOTO 
PE BILETE JUCATE 25% !

O caracteristică interesantă a 
ciștjgurilor omologate la tragerea 
Loto din 8 iunie o constituie suc
cesele realizate pe bilete achi
tate 25%: Nicolae Mateiaș din 
corn. Mârăcineni, jud. Buzău, a 
obținut la categoria I un AUTO
TURISM „Dacia 1300“, iar alți 
zece participant! au realizat la 
categoria a n-a dte 7826 lei fie
care. Fără a neglija șansele va
riantelor simple achitate 100%, pe 
care se înregistrează frecvent 
succese dintre cele mai mari, 
reamintim că variantele combi
nate sau combinațiile „cap de 
pod“ pot aduce sulte de cîștiguri 
la mai multe categorii. TRAGE
REA LOTO de vineri 22 iunie 
VA OFERĂ NOI POSIBILITĂȚI 
DE MARI CÎȘTIGURI, bineînțe

les cu condiția de a juca ! Astăzi 
și mîine sînt ULTIMELE ZILE 
pentru procurarea biletelor.

★
Tragerea Prono expres de astăzi, 

20 iunie, se televizează în direct 
începînd de la ora 17,45.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 IUNIE 

1979

Categoria I. (13 rezultate) 
409,25 variante a 1.645 lei.

Intrucit cîștigurile unitare de 
la categoriile 2 și 3 au fost sub 
plafonul minim de 40 lei, fon
durile acestor categorii au fost 
atribuite, conform regulamen
tului, categoriei 1.
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După întrecerile tinerilor luptători

DEȘI h CUCERIT 5 LOCURI lf 
SCHIMBUL DE MlINE" TREBUIE PREGĂTIT

CU MAI MULTA ATENȚIE
sfîrșitul săptămînil trecute, 
de atletism de la comple- 

“ din Ca
in trecerile

La 

xul sportiv „23 August* 
pitalâ a găzduit 
turneului internațional de greco- 
romane rezervat juniorilor, com
petiție la care au fost prezent! 
tineri luptători din Bulgaria, 
R.D. Germană, Polonia, Ungaria 
și România.

Antrenorii lotului de juniori 
(M. Bclușica, E. Bălănescu, E. 
Hupcă, S. Popescu), în intenția 
de a verifica posibilitățile de a- 
firmare ale unui număr cit mai 
mare de sportivi români, au în
scris în concurs cîte 4—5 luptă
tori la fiecare categorie de greu
tate, 
cest 
tivi, ce valoare are 
mîine“ al luptelor greco-romane 
din țara noastră ? Sînt întrebări 
cărora vom încerca să le dăm 
răspuns în cele ce urmează.

Pentru a putea face aprecieri 
asupra comportării reprezentanți
lor noștri, este nevoie să luăm 
ca punct de referință valoarea 
adversarilor întîlniți. Trebuie să 
spunem că partenerii de între
cere ai juniorilor români au fost 
concurenți puternici, reprezentînd 
țări apreciate ca forțe de primă 
mină în luptele din Europa. Intre 
oaspeți au existat luptători de 
real talent (unii diijfre ei afir
mați chiar și în întrecerile se
niorilor), despre care avem con
vingerea că vom mai auzi. 
Frank Drechsel, Peter Thatner, 
Hartman Kohlhaus, Ronald 
Schultz (R.D. Germană), Nikolai 
Vidonov, Ștefan Mihailov, Derin- 
ko Krumov, Iliev Kostov (Bul
garia), Krzystof Pieta, Ryszard 
Jedrzeyewski (Polonia). Laszlo 
Toth, Șandor Kovaks (Ungaria) 
sînt sportivi cu certe calități și 
posesori ai unor cunoștințe teh
nice remarcabile. Așa se și ex
plică faptul că nu toți concu- 
renții români au reușit să se 
claseze pe locuri fruntașe. In a- 
ceste condiții, cele cinci victorii, 
finale, românești reprezintă un 
rezultat onorabil, pentru care 
Marian Ștefan (48 kg), Gheorghe 
Minea (74 kg), Gheorghiță Glonț 
(82 kg), Ilie Matei (90 kg) și Ion 
Lungoci (100 kg), ca șl antreno
rii lor merită felicitări. Au mal 
evoluat mulțumitor : Daniel

Cum s-au prezentat la a- 
turneu tinerii noștri spor- 

,,schimbul de

Grosu (48 kg), Gheorghe Moro- 
șan (52 kg), D. Staudt (57 kg). 
Gheorghe Păduraru (62 
Attila Szabo (74 kg), Ion 
(4-100 kg).

Dar numărul sportivilor 
mâni care s-au comportat 
respunzător la această competi
ție este mult mai mare ’. Dacă 
juniorii V. Cioban, Șt. But, Gh. 
Savu, A. Teodorescu, I. Ghera- 
sim, N. Dima, S. Herțea, D. 
Sima, I. Iurescu, V. Cornea și 
alții au scuza lipsei de experien
ță competițională (mulți dintre 
ei se aflau la primul concurs 
mai important), o serie de spor
tivi cu mai vechi state de ser
viciu, care au beneficiat chiar și 
de unele stagii de pregătire la 
nivelul lotului național de se
niori, n-au luptat la nivelul aș
teptărilor. In această *“
trebuie să-i includem 
Luță (68 kg). Florin 
(52 kg). Ion Stignei 
Gheorghe Anghel (57

Este adevărat că programul de 
pregătire a participanților la tur
neul internațional a fost foarte 
diferit (la lotul de juniori, la clu
buri, iar cîțiva s-au antrenat 
chiar la lotul de seniori), că au 
avut de pregătit examene șco
lare, totuși confruntarea cu cîți
va dintre cei mai buni sportivi 
juniori din Europa a scos în e- 
vidență unele minusuri existente 
la nivelul luptelor juvenile din 
țara noastră. Făcînd o compara
ție între valoarea echipei repre
zentative de seniori la acest stil 
(în ultimii ani, mereu pe prima 
treaptă a clasamentului continen
tal) și cea a formației de juniori, 
se desprinde concluzia că schim
bul de miine al luptelor greco- 
romane din țara noastră nu este, 
deocamdată, asigurat la un nivel 
corespunzător !

Desigur, există cîțiva tineri 
tal en tați, capabili de însemnate 
creșteri valorice în anii ce ur
mează. dar pentru continuarea 
frumoaselor succese realizate In 
ultimii ani este nevoie de o mai 
mare preocupare din partea fe
derației, a tuturor antrenorilor, 
pentru selecționarea și instruirea 
la un nivel superior a tinerelor 
talente.

kg). 
Hanu

ro- 
neco-

categorie 
pe Mihai 

Diaconescu 
(10# kg), 

kg).

Mihai TRANCÂ

C. M și C. E. de haltere — juniori
GHLEIRGHI PANCEV (Bulgaria) CÎȘIIGA TOATE MEDALIILE 

CATEGORIA PANĂDL AUR LA
19 (prin telefon).DEBREȚIN, 

în ziua a treia a campionatelor 
mondiale și europene de haltere 
pentru juniori s-au desfășurat 
întrecerile la categoria pană (60 
kg), la start fiind prezenți 24 
de concurenți. La această 
gorie, țara noastră nu a 
reprezentant.

Victoria în clasamentul 
dial și european a revenit fără 
dificultate, cu un rezultat foar
te bun (272,5 kg), bulgarului 
Gheorghî Pancev, care, după J. 
Sarandaliev (cat. muscă) aduce 
țării sale al doilea titlu de 
campion al lumii la totalul ce
lor două stiluri.

Iată clasamentele : Mondial : 
1. Gh. Pancev (Bulgaria) 272,5 
kg ; 2. Gh. Kuznețov (U.R.S.S.) 
262,5 kg : 3. J. Lescos (Cuba)

cate- 
avut

mon-

262.5 kg ; 4. I. Lenart (Ungaria)
257.5 kg ; 5. M. Kelbos (Polonia)
247.5 kg ; 6. K. Taira (Japonia). 
Smuls : 1. Pancev 120 kg ; 2. 
Lenart 117,5 kg ; 3. Lescos 115 
kg ; Aruncat : 1. Pancev 152,5 
kg; 2. Kuznețov 150 kg; 3. Les
cos 147,5 kg.

European : 1. Gh. Pancev
272.5 kg ; 2. Gh. Kuznețov 262.5
kg ; 3. J. Lenart 257.5 kg ; 4. 
Kelbos 247,5 kg ; 5. F. Marcos 
(Spania) 222,5 kg. Smuls : 1. 
Pancev 120 kg ț 2. Lenart 117,5 
kg î 3. Kuznețov 112,5 kg. A- 
runcat : 1. Pancev 152.5 kg ; 2. 
Kuznețov 150 kg ; 3. Lenart
140 kg.

Campionatele continuă cu 
categoria ușoară., la care va 
lua startul și sportivul român 
Eugen Chivu.

PROLOGUL TUMLUI DE EA WIMBLEDON

DE LA KECSKEMET

Tinărul campion balcanic, Ilie 
Matei, este declarat învingător 
și la turneul internațional de 

la București 
Foto : Ion MIHĂICĂ

LONDRA, 19 (Agerpres). — 
La Roehampton, în apropiere 
de Londra, au început meciu
rile de calificare pentru turneul 
international de tenis de la 
Wimbledon. în proba de simplu 
feminin, Florența Mihai (Româ
nia) a învins-o cu 6—0. 6—3 ne 
D. Chalmer (Noua Zeelandă). 
în altă partidă, Maggie Riley 
(S.U.A.) a întrecut-o cu 6—4, 
4—6. 6—4 pe Lucia Romanov 
(România).

Organizatorii turneului de la

TURNEUL DE SAH
9

Cu o rundă înainte de termi
narea turneului internațional de 
șah de la Kecskemet, în clasa
ment conduce marele, maestru 
Farago (Ungaria) cu 10 puncte, 
urmat de" Șubă (România), Va- 
ganian (U.R.S.S.), Noceiras (Cu
ba) — 9*/i puncte fiecare etc.

în runda a 14-a, Farago l-a 
învins pe compatriotul său 
Grospeter, Honfi a cîștigat la 
Popov, în timp ce partidele 
Șubă — Tomaszewski. Eștrin — 
Noceiras și Barczay — F. Por- 
tisch s-au încheiat remiză.

COLABORARE FRUCTUOASA C.I.U
PARIS, 19 (Agerpres). — Re

cent a avut loc la Paris o reu
niune consacrată cooperării 
sportive internaționale la care 
au participat reprezentanți ai 
C.I.O. și ai UNESCO. Prezent 
la lucrări, președintele C.LO., 
lordul Killanin, s-a declarat sa-

UNESCO
tisfăcut de colaborarea dintre 
cele două organisme interna
ționale.

în funcția de președinte al 
Comitetului inter-guvernamea- 
tal UNESCO pentru educație 
fizică, a fost ales Randol Ruis 
Aguilera (Cuba).

Wimbledon au alcătuit tabloul 
favoriților. în proba de simplu 
masculin au fost desemnați fa- 
voriți, în ordine : Borg, Mc
Enroe, Connors, Gerulaitis, Tan
ner. Vilas, Ashe, Pecci, Gott
fried etc. La simplu feminin au 
fost stabilite de asemenea 16 
favorite, printre care : Navrati
lova, Evert, Cawley, Austin, 
Wade, Fromholtz, King, Turn
bull, Reid, Virginia Ruzici și 
altele. în proba de dublu femei 
figurează pe tabloul favoritelor 
cuplul Ruzici (România) — 
Jausovec (Iugoslavia). De ase
menea. perechea Ion Tiriac — 
Virginia Ruzici (România) se 
numără printre favoriții Pro
bei de dublu-mixt.

IUGOSLAVIA A
PREGĂTIRILE

OLIMPIADA

ÎNCEPUT
PENTRU
ALBĂ“

DIN 1984
BELGRAD, (Agerpres). După 

cum s-a anunțat. Jocurile O- 
limpice de iarnă din 1984 au 
fost atribuite orașului iugoslav 
Sarajevo, care și-a constituit 
recent Comitetul de organizare, 
avind ca președinte pe Ante 
Susici, ca vicepreședinți pe 
Alija Latici si Stanko Tomici, 
iar ca secretar general pe Ah
med Karabegovici. Liubișa Ze- 
cevici. membru al C.I.O., va 
răspunde de partea de informa
ții și protocol. în același timp 

- au început pregătirile pentru 
construirea principalelor baze 
sportive ce vor găzdui a 14-a 
ediție a -Olimpiadei albe“.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
VARȘOVLA. La „Memoria

lul Kusocinski", Grazvna Rab- 
sztyn și-a egalat recordul mon
dial in proba de 100 m 
cu 12,48. Alte rezultate 
culin : 5000 m — Kunze 
13:31,9 ; 100 m — Heer 
10.50 ; suliță — Keller

înălțime —
2.26 m; disc — Schmidt 
66.12 m; feminin :

garduri, 
— mas- 
(R.D.G.) 
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
Wszola86.06 m ; 

(Polonia) 
(R.D.G.) 
greutate — Fibingerova (Ceho
slovacia)

STOCKHOLM. Proba de 5000 
m a fost ciștigată de Su Eiman 
Nyambuy (Tanzania) cu 13:12,29. 
Locul doi a fost ocupat de 
Markus Ryfell (Elveția) cu

20.36 m.

U. R. S. S. - ISRAEL, 
IN FINALA C. E.

DE BASCHET MASCULIN
Campionatul european mas

culin de baschet a continuat la 
Torino. în turneul pentru locu
rile 1—6. U.R.S.S. a învins cu 
90—84 (41—31) Italia, iar Ceho
slovacia a întrecut Spania cu 
107—100 (46—48). In 
vor întilni U.R.S.S. 
iar Cehoslovacia și 
vor juca pentru locul 
neul de consolare,
final se prezintă astfel : 7. Po
lonia. 8. Franța, 9. Grecia. 10. 
Olanda. 11. Bulgaria. 12. Belgia.

finală se 
și Israel, 
Iugoslavia 
3. In tur- 

clasamentul

OPOLE CONFIRMA CLASA FLORETISTELOR ROAAANIEI
(Urmare din paa. /)

lor români la această competi
ție, „veritabil minicampionat 
european", cum remarca ing. 
Adam Lisewski, reprezentantul 
federației poloneze de speciali
tate „în care scrimerii români, 
aproape în totalitatea lor au 
strălucit".

Prestația mai mult decît sa
tisfăcătoare a majorității com- 
ponenților loturilor românești 
de scrimă scoate în relief fap
tul că s-a muncit mai bine, 
mai serios, intr-o atmosferă 
angajantă și responsabilă. De 
aici rezultatele înregistrate la 
Opole, care încununează efor
turile sportivilor, dar și ale 
antrenorilor. Ne facem o plă
cută datorie de a sublinia în
deosebi ambiția și spiritul de 
dăruire ale floretistelor (Eca- 
terina Stahl, Viorica Țurcan, 
Marcela Moldovan, Suzana Ar- 
deleanu, Magdalena Chezan) 
dovedite in special în meciul 
cu puternica formație a Uniu
nii Sovietice, pe care a depă
șit-o net (9—2), începînd cu 
manșa a Il-a a probei (2—2, 
apoi 6—2...) Felicitîndu-le du
pă acest frumos succes, antre
norul sovietic L. Saiciuk con
sidera „că nici o echipă n-ar

fi putut rezista iureșului dez
lănțuit de românce, care au e- 
voluat așa cum nu le-am văzut 
niciodată !“ O observație a u- 
nui mare specialist în floretă, 
în ce ne privește, ne expri
măm dorința de a le revedea 
pe floretistele noastre tot așa 
de dîrze și de hotărîte și în 
confruntările sportive din vară 
și din toamnă, din Australia și 
Mexic.

Ne bucură și faptul că sabre- 
rii și-au reconfirmat valoarea 
într-un moment dificil, cind 
una dintre „piesele" de bază 
ale lotului, Dan Irimiciuc, s-a 
retras din activitatea sportivă. 
Ioan Pop a apărut din nou ca 
un sabrer de excepție, inteli
gent și cu un bagaj de cunoș
tințe cu care rezolvă cele mai 
dificile probleme ivite pe 
planșă. I se alătură C. Marin, 
M. Mustață, E. Oancea (utili
zat încă prea puțin) și chiar 
Al. Nilca, sportiv deosebit de 
tenace. Lotul de sabie are și 
atu-ul unei mari omogenități 
sufletești, lucru evidențiat mai 
ales în momentul greu, al ac
cidentării lui Pop, în asaltul 
cu Bajenov

Și tot un scrimer de excep
ție se arată a fi Petru Kuki, 
din nou în elita floretei mon-

diale. Lingă el, dar 
integral să repete 
sabrerilor se 
(excelent în 
nia), M. Țin 
travaliul din 
de activitate 
planșe) și P, Buricea 
un plus de luciditate i-ar con
feri rezultate mult, mai con
cludente).

Despre spadasini, cu care am 
fost destul de aspri (dar mo
tivat) în ultima vreme, cuvin
te de laudă — tot motivat — 
de data aceasta. Ion Popa a 
apărut la Opole în postură de 
mare campion, fiind printre cei 
care au intrat direct în turneul 
final. Iar la echipe, toți cei 4 
(I. Popa, L. Angelescu, C. Bă
răgan, O. Zidaru) au avut a- 
salturi în care s-au autodepă- 
șit, în special în cele cu echi
pele Poloniei, pe care le-au 
întrecut de fiecare dată. Spa
dasinii noștri fruntași pot mai 
mult. Au dovedit-o. Și, deci, 
trebuie să ofere mai mult, in 
concordanță cu tinerețea și ta
lentul lor. Opole, redescoperin- 
du-i, îi obligă. Pe ei și pe unii 
dintre ceilalți scrimeri care nu 
și-au pus în valoare toate dis
ponibilitățile fizice și tehnice. 
Prin urmare..

nereușind 
exemplul 

T. Petruș 
cu Polo- 

marcat de

află 
meciul
(uneori 
cele două decenii 
conștiincioasă pe

(căruia

13:13.32 (nou record elvețian), 
iar locul trei a revenit lui 
Francis Gonzales (Franța) — 
13:20.24 (nou record al Franței).

WALNUT (California). în ul
tima zi a campionatelor S.U.A., 
masculin : 10 000 m — Craig
Virgin 27:39,4 ; 400 m — Smith 
45,10 ; triplu —i Livers 17,56 m 
(cu vînt favorabil) ; 200 m — 
Evans 20.28 ; 400 m garduri — 
Moses 47,89 ; prăjină — Tully 
5.50 m : 800 m — Robinson
1:45,82. Feminin, lungime — Mc
Millan 6.48 m.

PRAGA. Tradiționala cursă

de marș 
revenit 
(R.D.G.), 
ța de 50 
3 h 56:07.

Praga — Podebrady a 
lui Horst Mattern 
cronometrat pe distan- 
km cu timpul de

GLASGOW. Cu prilejul cam
pionatelor Scoției, sprinterul 
Allan Wells a fost cronometrat 
în proba de 100 m în 10,00, cel 
mai bun timp înregistrat vreo
dată în Marea Britanie. Dar 
performanța nu poate fi omo
logată ca record, deoarece în 
timpul cursei Wells a benefi
ciat de vînt favorabil.

Atletismul feminin își caută noi limite

...Intr-adevăr, ce altceva se 
mai poate spune in fața a- 
cestui extraordinar 21.71 —
echivalent cu un 21,5 manual 
„curat* — la care studenta 
in medicină din Rostock a 
fixat, deocamdată recordul 
mondial feminin al probei 
de 200 m I Consultind statis
ticile, se poate constata că 
performanța reușită duminică 
la Karl Marx Stadt i-ar fi 
permis Măritei să ciștige tit
lul olimpic... masculin al 
probei din 1900 (cind distanța 
a figurat pentru tntiia oară 
pe afișul J.O.) pînă în 192#, 
la Amsterdam, adică șase e- 
dițil consecutive !

Această primă comparație 
care ne vine în minte este, 
poate, și cea mai sugestivă, 
pentru că în nici o altă pro
bă feminină un record mon
dial nu-și poate afla o co
respondență asemănătoare în 
trecutul atletismului masculin. 
Rămînînd, totuși. în perime
trul atletismului feminin, să 
subliniem că Irena Szewinska, 
marea Szewinska, ar fi ră
mas in cea mai rapidă cursă 
a sa (22,21 in 1974) la 5 metri 
în urma Măritei Koch... Iar 
Renate Stecher — v-o mal a- 
mlntlțl T, n-au trecut prea 
mulți ani de cind a abando
nat atletismul... — chiar în 
formă maximă, i-ar fi cedat 
7—8 m...

O asemenea „explozie" era, 
desigur, imprevizibilă, chiar 
dacă Koch era cunoscută încă 
din vara trecută ca o record
mană de excepție șl chiar 
dacă la începutul acestui se
zon ne făcuse să credem că 
este capabilă să coboare sub 
22 secunde. Cu toate că, pină 
la sfîrșitul săptămînil trecute, 
era considerată în primul rînd 
o specialistă a probei de 
400 m... De fapt, pentru a vă 
lăsa să stabiliți chiar dum
neavoastră profilul campioa
nei— născută la Wismar la 
18 februarie 1957, 1,71 m înăl
țime, 60 kg greutate — vă 
prezentăm sumar performan
țele reușite de Koch în ulti
mele 13 luni.

La 28 mai 1978 reușește 
22,06 la 200 m, îmbunătățind

Irenel 
obține 
o su- 
slab !

MARITA KOCH ALEARGA CA BĂRBAȚII!
cu 15 sutimi recordul 
Szewinska. La 3 iunie 
un rezultat cu numai 
time de secundă mai
La 2 iulie devine recordmană 
mondială la 400 m cu 49,19, 
performanță pe care o va 
îmbunătăți la 19 august — 
49,03 — șl la 31 august în fi
nala campionatelor europene 
de la Praga — 48,94, primul 
rezultat ’ " '
din istoria 
minin.

In sezonul 
cu prilejul 
un record 
yarzi (10,33), 
tele R.D. “ 
pe Marlles Gohr la... 60 m 
în 7,16, cifră care avea sâ ră- 
rn înă cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

In sfîrșit, în mal 1979 alear
gă 21,85 la 200 m, dar cu vînt 
prea puternic (3,4 m/s) ; la 
începutul acestei luni reușește 
în condiții regulamentare 22.03, 
cu trei sutimi sub recordul 
anului trecut. Sîmbătă 9 iu
nie aleargă în ștafeta națio
nală de 4X100 m în meciul 
cu Canada, fiind deci părtașă 
la noul record mondial de 
42,09, pentru ca a doua zi 
să spulbere recordul la 200 m 
și, în același timp, și granița 
de 22 de secunde ! !

...Prin palmares, lungime a 
carierei și polivalență, Sze
winska rămîne, probabil, cea 
mai mare alergătoare de vi
teză a tuturor timpurilor. 
Koch este însă mai completă 
în momentul de vîrf al ca
rierei — sau nu l-a atins 
încă ? ! — pentru că nicio
dată atleta poloneză n-a fost 
la fel de ' " ‘ ....
pe toate 
Marlies 
lumii la 
dealtfel, 
toare de 
Koch 
anul trecut chiar în această 
probă). Deocamdată, după 
cum se vede, Marita este
prea ocupată cu 200 și
400 m...

sub 49 de secunde 
atletismului fe-

de sală își oferă, 
zilei de naștere, 
mondial la îoo 
iar la campiona- 

Germane o întrece

bună în același timp 
cele trei distanțe. 
Gohr, recordmana 

100 m, a declarat, 
că singura alergă- 
care se teme este 

(care a șl întrecut-o

Vladimir MORARU


