
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat, 
în cursul zilei de miercuri, • 
vizită de lucru în unități eco
nomice reprezentative ale jude
țului Constanța.

Contactul nemijlocit cu oa
menii muncii, viața și preocu
pările lor. analiza profundă și 
exigentă, la fața locului, a fe
lului în care se acționează pen
tru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului adaugă, de fiecare 
dată, dialogului pe care 
secretarul general al partidului 
nostru îl poartă permanent cu 
făuritorii bunurilor materiale 
valoarea unor contribuții de 
preț la perfecționarea continua 
a vieții economice și sociale, 
impulsionează activitatea pro
ductivă, mobilizează potențialul 
tehnic și uman, forța creatoa
re a celor ce muncesc pentru 
îndeplinirea integrală a preve
derilor actualului plan eincinaL

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
meleagurile consțănțene a avut 
ca scop analiza activității ce se 
desfășoară pe un mare șantier 
de investiții al transportului 
nostru maritim — Șantierul na
val Mangalia — precum și ■ 
felului in care se desfășoară 
munca în unitățile agricole, co
operatiste și de stat, din a- 
ceastă parte a țării, după crea
rea consiliilor unice agroindus
triale, cum se introduc în prac
tica agricolă tehnologii și meto
de noi, 
cetarea 
sporirii 
ridicării 
în acest 
sector al 
ționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit în 
această vizită de tovarășii Ion 
Ioniță, Ion Coman, Angele 
Miculeseu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare. 
Precum și de tovarășul Ion 
Stoian, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanta al 
F.C.R.

In toate momentele vizitei, 
secretarul general al parti
dului a fost întîmpinaf cu cele 
mai alese sentimente de dra
goste și stimă.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Șantierul naval din 
Mangalia, profilat pe construc
ții și reparații de nave.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii șantieru-

puse la punct de cer- 
științifică in scopul 
rodniciei pămintului, 
randamentului muncii 
deosebit de important 
economiei noastre na-

DAR MEDIA ORARA A EUST DOAR DE 43,850 km
Așteptată cu deosebit interes, 

finala campionatului național 
de contratimp pe echipe la ci
clism, 100 km, probă olimpică 
și de „mondiale", s-a disputat 
ieri pe autostrada București-Pi- 
tești (între bornele kilometrice 
15 și 45) în condiții organiza
torice ireproșabile.

înainte de orice, lată clasa
mentul final : 1. DINAMO
(Teodor Vasile, Mircea Ro- 
mașcanu, Marin Valentin, Ni
colae Savu — antrenor Nicolae 
Voicu) — 2 h. 16:50 — campioa
nă a României ; 2 Steaua
2 h.22:23 ; 3. Olimpia București 
2 h.24:47 ; 4. Metalul Plopenl 
2 h.24:51. In afară de concurs 
a. evoluat și o echipă alcătuită 
din alergători selecționați și ei 
în lotul olimpic (Traian Sîrbu, 
Ionel Gancea, Nicolae Cornel și 
Valentin Hie) care a rea li zaț 
2 h,19:15. La cererea F. R. Ci
clism, loturile de juniori care 
se pregătesc pentru Campiona
tul Balcanic au evoluat de-a 
lungul a 75 km. Rezultate : Lo
tul A (C. Paraschiv, G. Mari
nescu, Gh. Vasiliu, T. Stoian) 
1_ h.44:37, Lotul B (Gh. Bărăî- 
tăruș, R. Moldovan, Gh. Flo- 
rea, N. Țone) 1 h.46 37.

Desigur, în judecarea rezul
tatelor sint importante condi
țiile de concurs. Ieri, vremea 
n-a fost prielnică rutierilor. Un 
vînt sporit 

N i c o 1 a e

Iui cu cele mai calde simțămin
te, cu îndelungi și însuflețite 
ovații și urale.

Tovarășul
Ceaușescu s-a aflat pentru 
a cincea oară in mijlocul colec
tivului Șantierului naval de la 
Mangalia, fiecare vizită de lu
cru reprezentind etape decisive 
in realizarea acestui obiectiv 
economic de primă importanță.

Noul 
loc 
bază 
hala destinată construcției 
purilor de navă, pe 

platformele de p-emon- 
in dreptul dorurilor us- 
Cu acest prilej, directo-

are 
de 
in 

cor- 
una

dialog de lucru 
in cîteva sectoare 

ale șantierului :

tineretului taurin, 
unitate economică

din 
tal. 
cate.
ral șantierului, căpitan de ran
gul I Iuliu Chioreanu, informea
ză pe secretarul general al 
partidului că, in curind, vor fi 
lansate la apă alte două mine
raliere de 55 OM tdw.

In cursul discuției sint abor
date probleme esențiale ale 
dezvoltării, actuale și in per
spectivă, a șantierului.

In continuarea vizitei de lu
cru, secretarul general al parti
dului, tovarășni Nicolae 
Ceaușescu, a purtat un amplu 
șl fructuos dialog cu specialiști 
șl cadre de conducere din agri
cultură, cu mecanizatori și co
operatori care făuresc recoltele 
bogate ale acestor meleaguri. 
Sint vizitate mai iutii tarlalele 
cu culturi irigate ale LAS. 
Amzacea, unitate componentă 
a Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Topraisar.

Vizita continuă la complexul 
Asociației 
operatiste pentru creșterea și 
ingrășarea 
Tortomanu, 
modernă a agricultorii județu
lui Constanța, și se încheie Ia 
cooperativa agricolă Poiana, din 
cadrul Consiliului agroindus
trial Valu lui Traian, — mare 
furnizor de legume pentru o- 
rasul Constanța și pentru în
treaga salbă de stațiuni de pe 
litoralul românesc.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Constanța al 
P.C.R., Ion Stoian. a mulțumit 
cu căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in numele comuniș
tilor, al întregii populații do
brogene, pentru vizita de lucru 
efectuată, pentru indicațiile de 
mare preț date și l-a încredin
țat că organele locale de partid 
Și de stat, toți oamenii muncii 
din această parte a țării vor 
acționa cu toată hotărirea pen
tru a întimpina cu rezultate cit 
mai bune cele două mari eve
nimente politice din viața na
țiunii noastre — a 35-a ani
versare a eliberării țării si cel 
de-al Xn-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

economice inierco-

• • •

Formația Dinamo — Teodor Vasile, Mircea Romașcanu, Marin
Valentin și Nicolae Savu — in timpul cursei de ieri, in care a 

cucerit titlul de campioană a României la contratimp

forța spre seară, a bătut tot 
timpul, incomodîndu-i evident 
pe cicliști pe porțiunile II și 
IV (km 26—50 și 76—100). Fără 
discuție, el a încărcat cu mi
nute „grele" performanța fie
cărei echipe. Notînd această 
circumstanță atenuantă, să vor
bim și despre faptul — inad
misibil, după opinia noastră —

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Sub genericul „Daciadei41

FRUMOASE DEMONSTRAȚII SI AVINTATE ÎNTRECERI
SPORTIV ȘCOLAR

V
PRILEJUITE DE ÎNCHEIEREA ANULUI

Un aspect de la defilarea participanfilor la Festivalul tehnico- 
ap'.icativ, sportiv ți de pregătire pentru apărarea patriei. care 
a avut loc la Galați Foto : D. ALDEA-Galați

C. M. fi C. E. de haltere juniori

EUGEN CHIVU 4 MEDALII
2 DE ARGINT,

DEBREȚIN. î* (prin telefooj. 
Spre satisfacția noastră. între
cerile de la categoria ușoară 
(67,5 kg), din cadrul campiona
telor mondiale și europene de 
haltere rezervate juniorilor, 
care se desfășoară, Gi conti
nuare, In localitate, au avut 
printre protagoniști un alt

Foto : Dragoș NEAGU 

că la startul probei olimpice 
s-au aliniat reprezentative din 
numai 4 cluburi, ceea ce deno
tă că aria de selecție pentru 
reprezentativa națională este 
extrem de redusă.

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2—3)
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spectatori) au urmărit cu mare 
interes pe tinerii performeri 
ai lumii, care ridică barele 
cărcaie cu discuri de oțel 
două sau aproape de trei 
mai mult decît greutatea 
corporală ! Printre aceștia 
aflau campionul și recordmanul 
mondial Joachim Kunz (Ft. D. 
Germană), care a realizat un 
nou record al lumii la seniori 
și juniori — 182,5 kg la .Arun
cat* (la a 4-a Încercare, vj. 
181 kg) — și halterofilul ro
mân, originar de pe meleagu
rile bistrițene. Eugen Chivu. 
care s-a comportat excepțional, 
obținind 4 medalii : două de 
argint la „smuls* (atiț in cla
samentul mondial cit și în cel 
european) cn 132.5 kg (record 
național — v.r. 130 kg) și două 
de bronz la total (mondial 
european) ! 
zentantul 

în
de 
ori 
lor 
se

si
Mai mult, repre- 

țării noastre a fost
foarte aproape de cucerirea 
medaliei de aur la „smuls*.

ASEARA, IN SALA DINAMO,
0 REUȘITĂ GALĂ DE BOX

Sala clubului Dinamo s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru 
numărul mare de spectatori 
care au dorit să urmărească o 
gală în care evoluau mul ți 
dintre cei mai buni pugiliști ai 
țării.

Dorința competitorilor de a 
intra in vederile selecționerilor 
pentru Balcaniada de la înce
putul lunii iulie s-a concretizat 
în evoluții bune, partide fru
moase și dinamice, încheiate, 
în marea lor majoritate, cu 
rezultate așteptate. O singură 
surpriză s-a produs, dar dez- 
nodămîntul rapid și spectacu
los cu care s-a încheiat meciul 
dintre campionul european de 
juniori de anul trecut, craio- 
veanul Ion Joița și rapidistul 
Viorel Vasile i-a pus în difi
cultate pe antrenorii lotului, 
în urma unui croșeu de stin
gă, urmat de o dreaptă direc
tă, recepționate în bărbie, V. 
Vasile a fost numărat în pi
cioare. La reluarea luptei, el

I

in țară au avut 
zile, sub egida 

și de-

de încheiere a 
sportiv școlar. Pe sta- 

„23 August*, frumos pa- 
au avut loc demonstra- 

gimnastică modernă (cu 
și balonașe. dansuri a- 

susținute de re- 
școlilor generale 
15 și 12, precum 
economic, peda-

Pretutindeni 
loc. in aceste 
„Daciadei*, festivități 
monstrații prilejuite de încheie
rea anului sportiv școlar. Iată 
cîteva relatări primite la redac
ție de la corespondenții noștri :

BAIA MARE. Peste 10 000 de 
elevi din școlile generale și li
ceele municipiului au luat parte 
la festivitatea 
anului 
dionul 
voazat, 
ții de 
eșarfe 
crobatice etc.) 
prezentanți ai 
nr. 4, 2, 6. II, 
și ai liceelor ________  .___
gogic și „Gheorghe Sincai*. (V. 
Săsăranu).

TÎRGOVIȘTE. Mii de elevi șî 
eleve au participat la intere
sante întreceri de atletism, 
handbal, volei, care au marcat 
punctul final al activității spor
tive din acest an școlar. O notă 
deosebită în contextul acestui 
eveniment au oferit-o elevii 
Grupului școlar al întreprinde- 

(Continuare în pag. 2—3)

nu
n-a 

perfor-

ratind 135 kg, greutate pe care 
a ridicat-o mai apoi Kunz. La 
„aruncat*, deși Chivu se 
măra printre favoriți, el 
reușit decît 155 kg, 
manțâ care l-a situat pe locul 
4 In ierarhia europeană și pe 
locul 5 în cea mondială. To
tuși, Ia totalul celor două sti-

Tomo RĂBSAN

(Continuare in pag. a 4-a)

a fost din nou surprins cu o 
serie care l-a pus în dificul
tate. O nouă contră de dreap
ta, executată cu precizie de Ion 
Joița, l-a trimis la podea pa 
rapidist, făcîndu-1 k.o.

O deosebită poftă de luptă 
a manifestat Simion Cuțov, în
vingător prin inferioritate, în 
ultimul rund, asupra ploieștea
nului Leontin Sandu. T. Dinu 
a cîștigat, discutabil, partida cu 
gălățeanul L Panaiie.

Celelalte rezultate : I. Boboe 
(Dinamo) b.p. M. Constantin 
(Steaua), D. Radu (Steaua) 
b.p. E. Sîrcă (Dinamo), Gh. 
Oțeiea (Dacia Pitești) b.p. N. 
Pop (Metalul), FI. Stan (Dina
mo) b.p. FI. Livadaru (Steaua), 
D. Ilie (Dinamo) b.p. C. Haj- 
nal (Steaua), I. Vladimir (Di
namo) b.p. C. Ghindăoanu (Di
namo), V. Gîrgavu (Steaua) 
b.p, N. Chioveanu (Litoral 
Mangalia), I. Cernat (Steaua) 
b.p. G>. Nxssț&s. VkSksJSjjvx
(M.



O ȘCOALĂ CARE NE ÎNFRUMUSEȚEAZĂ VIAȚA, 
CARE NE AJUTĂ SĂ GÎNDIM, ÎNAINTE, ZIUA UE MÎINE, 
O ȘCOALĂ A DĂRUIRII, O ȘCOAEĂ A CURAJULUI, 

O SCOALĂ A DEVENIRII NOASTRE
...Era, vă mai amintiți, în 

ziua de 2 Mai ; pe Stadionul 
Republicii se desfășura, într-o 
atmosferă entuziastă, finala pe 
țară a „Crosului tineretului", 
crainicul radiodifuziunii, Ion 
Ghițulescu, comenta cu verva-i 
obișnuită (împrumutată, firește, 
de la fotbal) ultima parte a 
cursei fetelor de peste 19 ani. 
După o distanță parcursă în 
afara stadionului, concurentele 
pătrunseseră pe pistă și în 
frunte se afla marea favorită, 
reprezentanta Bucureștiului, 
studentă la I.E.F.S. Nimeni nu 
avea ochi pentru ocupanta — 
din acel moment — a locului 
7, o fată brunetă, cu părul vîl- 
voi, o fată mai mult scundă 
care alerga cu pas constant, în 
ritm egal, o fată pe care nu o 
urmărea nici Ghițulescu, nici 
vreun spectator din tribună, 
toți aveau privirile ațintite 
spre lupta din față a cursei, 
cînd, deodată, o „rupere" a 
plutonului a început să atragă 
atenția tuturor. Ce se întim- 
plase 7 Ocupanta poziției a 7-a 
•r- cine e fata asta ? se între
bau toți, și-i căutau curioși 
numele în programe, pentru a 
afla că e studenta gălățeancă 
Valentina Cioroiu — și-a lăsat 
„pe loc" adversarele, trecînd, 
pe rînd, pe lingă toate concu
rentele care se aflau înaintea 
sa, sprintînd irezistibil spre li
nia de sosire. Ghițulescu era 
entuziasmat, asistența aplauda 
călduros finalul de cursă mare

pe care-1 furnizase anonima și 
de nimeni așteptata studentă 
gălățeancă.

...Stăm de vorbă cu campioa
na „Daciadei" la cros, aflată 
într-una din pauzele sesiunii 
de vară în care se prezintă, 
firește, tot ca o fruntașă.

— N-am mai dat nici un in
terviu în viața mea... — ne a- 
trage atenția cu modestie și 
sfială.

— Nu-i spuneți interviu nici 
acestei discuții, dacă vreți, 
gîndiți-vă că stați de vorbă, 
de la om la om, cu cineva cu
rios să știe ce gindește și cum 
gîndește un proaspăt campion 
al „Daciadei", im ciștigător al 
acestei olimpiade românești 
care aruncă lumină asupra ta
lentelor de nimeni știute. Ce 
gîndiți, de pildă, în consecuția 
discuției noastre, despre ,,Da- 
ciada" României ?

— Fructele acestei idei mi
nunate a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au început să apară 
și apar mereu, săptămină de 
săptămină și zi de zi. „Dacia
da" răscolește ultima fabrică, 
ultimul atelier, ultima sală de 
clasă, ultima comună și ultimul 
sat, scoțind la iveală mereu ta
lente care promit să ajungă 
mîine performerii de toată lu
mea așteptați.

— Vă socotiți o posibilă per
formeră în viitor ?

— Eu, nu. La virsta mea, de 
21 de ani, e greu, nu mai ai

Valentina Cioroiu, campioană 
a Daciadei" pe anul 1979 

Foto : Vasile BAGEAC

La finalele republicane de tctratlon școlar

ATLEȚII DIN BOTOȘANI 
Șl ATLETELE DIN LUDUȘ - 

PRIMUL LOC PE ECHIPE
Stadionul .23 August" din 

Tg. Mureș a fost gazda finale
lor campionatului republican de 
atletism (tetratlon) rezervate 
elevilor din școlile generale. 
Competiția s-a bucurat de o 
foarte bună organizare șl a scos 
în evidență pregătirea deosebi
tă a băieților din Botoșani și 
din Cîmpia Turzii, precum și a 
fetelor din Luduș și Deva.

în clasamentele pe echipe, 
locul I la băieți a fost ocupat 
de reprezentanții Școlii genera
le nr. 11 din Botoșani (antre
nor. prof. Ion Aniței), cu 1 466 
p. Ei au fost urmați de atleții 
Școlii generale nr. 2 din Cîmpia 
(Turzii, cu 1 461 p., si de cei ai 
Școlii generale nr. 30 din Brăi
la. cu 1 432 p. în clasamentul 
individual, atleții situați pe po

dium sînt Gabriel Bara (Șc. 
gen. 19 Sibiu) — 406 p.. Ma
rius Moga (Șc. gen. 2 C. Turzii)
— 346 p. și Ninel Voica (Șc. 
gen. 1 Buzău) 330 p.

La fete, cea mai omogenă 
valoric a fost formația Școlii 
generale nr. 2 din Luduș (an
trenor, prof. Iordan Timar), 
care a ocupat primul loc. cu 
1 648 p, fiind urmată de atle
tele de la Școala generală nr. 
7 din Deva, cu 1 640 p, și de 
cele ale Școlii generale nr. 19 
din Sibiu, cu 1 632 p. La indi
vidual, pe podium au urcat. în 
ordine, Carmen Sasu (Șc. gen. 
1 Luduș) — 378 p. Cornelia 
Muscalagiu (Șc. gen. 1 Buzău)
— 367 p și Eva Factus (Șc. 
gen. 1 Arad) cu 360 p.

Constantlin ALBU, coresp.

timp să urci întreaga scară 
care te duce în lumea campio
nilor — performanța mea va 
fi alta, sint convinsă ! —, dar 
am văzut și văd mulți băieți 
și fete care au și vocație și 
toată tinerețea în fața lor pen
tru a ajunge performerii de 
miine.

— La ce performanță vă re
feriți atunci cînd spuneți că 
„performanța mea va fi alta" ?

— Mă refer la o performanță 
socială. Sint studentă Ia facul
tatea de invățămint pedagogic. 
Ia secția de educație fizică, 
unde am ajuns nu pentru a 
obține cu orice preț o diplomă 
de invățămint superior, ci pen
tru că mi-am dorit dintotdeau- 
na să fiu o bună profesoară 
de sport. Știți, unii mai văd în 
această facultate și în această 
meserie un mijloc ; pentru 
mine a fost insă de Ia început 
un scop. Vedeți, „Daciada" 
m-a ajutat să-mi înțeleg mai 
bine menirea. Voi fi profe
soară intr-o comună brăileană, 
de unde sint de fel, îi vol face 
pe copii să iubească viața în 
aer liber și sportul, voi lupta 
să se dezvolte cit mai armo
nios, fizic și moral, voi con
tribui cu toate puterile mele 
Ia marca și minunata operă 
de clădire a unui tineret sănă
tos și puternic în țara noastră. 
Vedeți, inițiind „Daciada", to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
oferit ceva mai presus decît o 
întrecere, ne-a oferit o școală 
deschisă tuturor, care ne înfru
musețează viața și cugetul, ne 
ajută să gindim, înainte, ziua 
de miine. „Daciada" este pen
tru mine o școală a dăruirii, o 
școală a curajului, o școală a 
devenirii noastre mai buni, 
mai puternici, mai patrioți în 
scumpa noastră țară, România.

Marius POPESCU

ÎNCHEIEREA ANULUI
(Urmare din pag. 1)

rii de utilaj petrolier, care au 
editat două interesante broșuri : 
'„File de monografie 1119—1979“ 
(cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la înființarea acestei 
unități de învățămînt) și „Ori
zont școlar", retrospective ale 
Unei activități deosebit de rod
nice și însuflețite și pe plan 
sportiv. (M. Avanu).

BOTOȘANI. întrecerile prile
juite de încheierea anului spor
tiv școlar au fost precedate de 
Festivalul sportului botoșănean, 
acțiuni de amploare care au 
angrenat mii de copii și tineri. 
Cu acest prilej s-au desfășurat 
concursuri de atletism, lupte și 
ciclism, competiții de volei, 
handbal, oină, fotbal, precum 
și o reușită demonstrație de 
gimnastică. (Th. Ungureanu).

GALAȚI. într-o organizare 
excelentă, a avut loc festivitatea 
de încheiere a anului sportiv 
școlar, moment de referință al 
activității elevilor gălățeni în- 
tr-un domeniu dintre cele mai 
îndrăgite, precum și cea de a 
IV-a ediție a Festivalului teh- 
nico-aplicativ, sportiv și de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
dedicat celei de a 30-a aniver
sări a Organizației pionierilor. 
Acțiunea, purtînd amprenta 
muncii entuziaste a cadrelor 
didactice care activează în școli

SPORTIV ȘCOLAR
și în organizațiile cravatelor 
roșii cu tricolor, a scos în relief 
calitățile sportive ale multor 
copii și tineri, printre care Bo
dies Radu, Gabriela Zgrumala, 
Cătălin Olaru, Viorel Radu 
(tenis), Gh. Costel. L Moldovan 
(aeromodelism), C. Caraiman, 
Angela Avram (carturi), Doru 
Pulu, Rodica Tufan (orientare 
turistică) etc. (T. Siriopol).

Acțiuni asemănătoare au avut 
loc și în orașele Reșița, Găești 
și altele.

JUBILEUL SPORTIVILOR DE LA 
A. S. „AURUL" BRAD

Zilele trecute, Asociația spor
tivă „Aurul" Brad a sărbătorit 
45 de ani de activitate.

în cinstea acestui eveniment, 
au avut loc numeroase serbări 
sportive și cultural-artistice, la 
care au luat parte peste 4000 
de sportivi din Brad. S-au des
fășurat competiții de fotbal, 
popice, volei, tenis, baschet și 
la alte sporturi, iar cîștigăto- 
rilor le-au fost înmînate insig
ne. fanioane și diplome.

Cu acest prilej. Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a decernat 
Diploma „Meritul sportiv" Aso
ciației sportive ..Aurul" Brad și 
președintelui ei, dr. ing. Ottmar 
Kael.

Al. JURCA — coresp.

In activitatea automobilisti
că din țara noastră a apărut 
numele unui club nou : Po
litehnica București. Nimic 
deosebit la prima vedere. în
seamnă, se poate spune, că 
în cadrul cunoscutului club 
bucureștean a luat ființă șl 
o secție de automobilism, ta- 
trucît studenții bucureșteni 
vor să practice și acest sport. 
Și totuși, secția auto de care 
vorbim are un rol deosebit, 
nu numai pe tărîmul perfor
manței. „Activitatea de auto
mobilism — ne spune pre
ședintele secției, cont. dr. ing. 
Eugen Negruș, prodecan al 
Facultății de transporturi din 
Institutul Politehnic — se 
Înscrie exact in acțiunea de 
inteerare a viitorilor ingineri 
și este un bun prilej de a 
îmbina învățătura cu cerce
tarea și producția. Prin aceas
tă secție, în care studenții 
repară mașini, studiază posi
bilitățile de a Ie mări puterea, 
căutăm să le canalizăm pa
siunea, preocupările tehnice,

POLITEHNICA BUCUREȘTI, 0 SE
CU TOTUL DEOSEBI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATI ALES PRONOSTICURILE? 

Duminică 24 iunie, ultima etapă 
a campionatului național de fot
bal urmează să decidă atit pe 
ciștigătoarea titlului, cît și pe 
cele două echipe care, împreună 
cu F.C. Bihor, vor activa în vii
toarea ediție în divizia secundă. 
Semne de întrebare ridică însă. 
In privința pronosticurilor, și 
meciurile fără implicații directe 
cu cele două zone „fierbinți", 
ca dealtfel și cele patru me
ciuri din ultima etapă a Divizi
ei B. Dacă la ultimul concurs 
Pronosport s-a produs o singură 
surpriză, de data aceasta se pare 
că numărul lor va fi mai mare 
șl, în consecință, cîștigurlle vor 
fi mal consistente. Nu uitați : 
sîmbătă 23 iunie este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor. 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 
20 IUNIE 1979. Extragerea I : 19

24 7 4 2 39 ; extragerea a H-a : 
11 6 44 22 21 37. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 1.156.564 lei, din 
care 420.702 lei report la cate
goria 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII EX
CEPȚIONALE „PRONOEXPRES" 
DIN 10 IUNIE 1979. Faza I : Cat. 
1: 3,25 variante autoturisme „Da
cia 1300“ sau „SKODA" 120 L șl 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerciale ; cat. 2 : 
4,25 variante a 15.000 lei sau la 
alegere 1 excursie de 2 locuri în 
R. D. Germană sau R. P. Polo
nă, șl diferența în numerar ; 
cat. 3 : 19,75 a 1.000 lei ; cat. 4: 
96 a 250 lei; cat. 5: 249 a 100 lei; 
cat. 6 : 7.277,75 a 40 lei. Faza n. 
Cat. B : 22,75 variante a 4.390 lei; 
cat. C : 76,75 a 1.301 lei ; cat. D: 
3.864 a 60 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ au fost cîștigate de: 
NICOLAE V. GHEORGHE din 
Fetești-Gară, CONSTANTIN ȘER- 
BANESCU din Ploiești șl VIC
TORIA HARABAGIU din Bucu
rești.

spre o pregătire profesională 
superioară**.

Noua secție auto a Politeh
nicii a fost dotată cu patru 
autoturisme Dacia 1300... 
vechi, dintre care două ca
sate, pe care viitorii alergă
tori le-au pregătit singuri 
pentru concurs. Au muncit 
zile întregi, pînă noaptea tîr- 
ziu, în laboratorul catedrei de 
autovehicule rutiere. Pînă la 
urmă, cele patru mașini au 
fost terminate (și ce exigență 
se impune în pregătirea lor 
pentru concursuri !), au fost 
vopsite frumos, toate la fel, 
șl cinci tineri au început să 
culeagă cu ele succese (locuri 
I, individual sau pe echipe, 
în etape de campionate re
publicane) : Radu Dumitrescu 
(fiul multiplului campion), 
Mihai Alexandrescu, Sergiu 
Celibidache, Paul Badea, 
George Neagu. Secția auto a 
Politehnicii (prezentă în trei 
campionate republicane : uni
versitar, de viteză pe circuit 
și viteză în coastă) are șansa 
să aibă un antrenor și con

ducător tehni 
put, în perso 
tului Marin 1 
există problt 
care să nu 
s-o rezolvăm, 
Badea. II sim 
numai ca ex 
ci și ca om. 
la Brăila, pe 
țială, pe noi 
adăpost iar 
piele, migă 
noastre cu c 
lergăm**.

Și am mai 
Politehnică s 
stație service 
(cîteva mii) 
a Centrului i 
rești, în car 
cadrul practi 
studenții Fac 
sporturi.

Un triungh 
ale cărui lat 
din pasiune 
performanță.

Mode

DINAMO A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL DE C0
(Urmare din pag. 1)

Performanțele realizate nu 
sînt la nivelul așteptărilor, al 
exigențelor. Media orară a in. 
vingătorilor este de 43,850 km, 
deci cu totul necompetitivă pe 
plan internațional. Chiar dacă 
vremea ar fi fost un aliat al 
alergătorilor, nivelul la care 
s-a concurat ieri nu ne îndrep
tățește să credem că media ar 
fi trecut peste 45—46 km pe 
oră. Adică la fel — sau chiar 
mai slab — ca acum doi ani, 
sau trei ani, sau mai mulți... 
Antrenorul Nicolae Voicu a 
operat o schimbare în forma
ția standard a clubului Dina
mo — care, dealtfel, se con
fundă cu aceea a naționalei - 
înlocuindu-1 pe Traian Sîrbu 
cu Nicolae Savu. Nici acesta 
n-a fost însă un ajutor real 
pentru Teodor Vasile și Mircea

Romașcanu, cum nu este încă 
— la nivelul speranțelor ptise 
în el — nici Marin Valentin. 
Credem că și căutările pentru 
încă un om (sau doi) trebuie 
să continue, cum dealtfel tre
buie să se ridice neîncetat și 
nivelul muncii de pregătire. 
Pînă la Campionatul Balcanic 
a mai rămas doar o lună de 
zile, iar pînă la cel mondial 
mai sînt doar două. Și astfel 
se epuizează posibilitățile de 
realizare a obiectivelor pre- 
olimpice...

Firește, dacă situația campi
oanei nu este roză, a celorlalte 
competitoare se află la un ni
vel de-a dreptul precar. Steaua 
s-a clasat la aproape 6 mi
nute de primul loc, Olimpia la 
8 minute, iar Metalul Plopeni 
la 10 !... Practic nici n-a exis
tat concurentă, chiar și la a- 
cest nivel care nu depășește 
calificativul modest. Ce vor

spurțe cli 
Dar, mai 
ționa ele 2

Comparîn 
rilor cu o 
pe 75 km, 
crede că n 
stăm mai 
la 7 minu 
de dinamo 
proape de 
seniori (la 
tiv 3 — di 
O astfel < 
greșită, pe 
notam — 
daților oii 
un criterii 
tocmai de 
trebui să 
carea ștacl 
tru ca mă< 
putem nul 
bile. Altfel 
ani, sau 
mulți...

CAMPIONATE • COMPETIȚII
„CUPA ROMÂNIEI* LA ATLETISM (grupa C)

Rezultate înregistrate la sfîrși- 
tul săptămînii trecute în cadrul 
celor 3 serii ale grupei C a 
„Cupei României**.

•PLOIEȘTI. Atleții din jude
țul Prahova au dominat cate
goric întrecerile seriei L lată 
clasamentul: 1. Prahova 262 p, 

.2. vîlcea 123 p, 3. Gorj 86,5 p, 
4. Ilfov 84,5 p, 5. Olt 70 p, 6. 
Mehedinți 64,5 p, 7. Teleorman
44.5 p. Cîlteva rezultate indivi
duale: 200 m: R. Mitrache (Ot.) 
22,6; 400 m: I. Boescu (Mh.) 50,3; 
1500 m: Gh. zaharia (Ph.) 3:56,8. 
C. Ariciu (Ph.) 3:57,4; 5000 m:
Zaharia 14:2T7,6, Gh. Neamțu (Ph.) 
14:36,4, Ariciu 14:41,0; lungime: 
Ad. Marinescu (Ph.) 6,90 m;
înălțime: I. Buligă (Mh.) 2,04 m; 
suliță: D. Negoiță (Ph.) 60.,44 m.

• FOCȘANI, o organizare foar
te bună, un stadion destul de 
bine utilat și întreceri viu dis
putate au caracterizat concursul 
seriei a n-a a grupei C, do
minat net de reprezentanții gaz
delor, astfel că în clasamentul 
etapei a n-a a competiției echi
pa jud. Vrancea a totalizat 213 
p, față de Vaslui 113 p, Buzău
102.5 p, Ialomița 86 p, Botoșani
65.5 p, Tulcea 64 p. Rezultate:
800 m: C. ioviță (Vn.) 1:57,0;

1500 m: D. Sapoval (TI.) 3:56,5, 
D. Mititelu (Bz.) 3:56,9, Ioviță 
3:57,4; FETE: 400 m: C. Ușaten.- 
co (Bz.) 59,3; 800 m: El. Fddatov 
(TI.) 2:11,1; 1500 m: Fidatov
4:30,2; lungime: G. Coteț (Vn.) 
5,91 m, G. Pustianu (Vn.) 5,85 m, 
V. Stanciu (Vn.) 5,53 m.

• ZALAU. în localitate au 
avut loc întrecerile seriei a m-a, 
care au oferit o luptă destul de 
strînsă între reprezentativele ju
dețelor Covasna și Alba. Covas- 
na a cîștigat concursul totalizînd 
202 p, cu 11 p mai multe decît 
cele acumulate de Alba. Pe locu
rile următoare: Sălaj 165 p, Satu 
Mare 103 p, Harghita 59 p și 
Bistrița Năsăud 53 p. Cele mai 
bune rezultate individuale: 800 
m: R. Pofoc (S.M.) 1:56,8, T.
Nap (B.N.) 1:56,8, L. Darvaș (Cs.) 
1:56,9; înălțime: L. Horje (Sj.) 
1,95; FETE: 400 m: M. GhUe (Sj.) 
56,5, M. Nemeth (Cs.) 59,1, V.
Santa (Sj.) 59,5; 800 m: Ghile 
2:10,7; înălțime; K. Kiss (Cs.) 
1,70 m, A. Biro (Cs.) 1,70 m.

★
Ultima etapă a competiției do

tată cu „Cupa României**, (gru
pa C) va avea loc în zilele de 
22 și 23 septembrie în localită
țile Drobeta-Tr. Severin, Boto
șani și Sf. Gheorghe.

DOUĂ INTERESANTE CONCURSURI DE ORIENTARE
La Oradea, în zona Băilor 1 

Mai și Vitișelu de Jos, au avut 
loc două interesante concursuri 
de orientare turistică, la care au 
luat parte peste 500 de concu- 
renți din 11 județe ale tării și 
o echipă din R. P. Ungară: 
„Cupa poligrafiei** și „Cupa 
Munților Apuseni**.

Ambele competiții au avut eta
pe de zi și de noapte, la care 
au luat parte concurenți împărțiți 
pe șapte categorii (fete) și res
pectiv, nouă categorii (băieți). în 
„Cupa poligrafiei**, Cutezătorii

Bistrița și Voința Cluj-Napoca 
au cîștigat trei probe, iar Clu- 
jana și Voința Zalău cfte două, 
în „Cupa Munților Apuseni**, o 
im prfes ie frumoasă au lăsat-o 
Maria Șut de la Voința Bistrița, 
cîștigătoare la categoria 17 ani, 
și Eva Hehl (Budapesta), care a 
cîștigat la senioare. Rezultate 
frumoase au obținut Gh. Horvath 
și P. Gligor, ambii de la Voința 
Cluj-Napoca, la categoriile 36 și, 
respectiv, 25 de ani, ca și Z. 
Szekely, de la Clujana (categoria 
46 ani). (I. GHIȘE — coresp.)

ALI
Săptămîn 
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JOCURILE DE BARAJ PENTRU DIVIZIA A LA RUGBY
Astăzi începe barajul care ur

mează să decidă ultimele două 
participante la viitorul campio
nat al Diviziei naționale A, edi
ția 1979/80. La acest baraj, cum 
se știe, iau parte două dintre cîș- 
tigătoarele seriilor diviziei se
cunde (promovate în urma unui 
prim baraj „în patru** care a 
avut loc acum o lună), cărora 
li s-au alăturat echipele situate 
pe locurile 13 și 14 în clasamen
tul ultimei Divizii A, cele de pe 
locurile 15 și 16 retrogrădînd

automat (este vorba de Minerul 
Gura Humorului și T.C. Midia- 
Năvodari). Cele patru competi
toare vor fi, așadar, Politehnica 
Cluj-Napoca (locul 13 în ,,A“) și 
C.f.r. Brașov (14) și cîștigătoare- 
le barajului divizionarelor B, 
Vulcan București și Constructo
rul Constanța. Va fi interesant 
de văzut încotro va înclina ba
lanța... Iată programul primei 
zile : teren Olimpia, ora 8,30 : 
Politehnica — Vulcan ; ora 19 : 
C.F.R. — Constructorul.

CAMPIONATELE CICLIȘTILOR FONDIȘTI
Următoarele trei campionate 

naționale ale cicliștilor fondiști- 
seniori se vor disputa în muni
cipiul Ploiești, după următorul 
program : vineri 22 iunie, ora 
17 : campionatul de semifond
(întrecerile vor avea loc pe cir
cuitul din Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, pe un traseu de 1 600 m, pe 
care concurenții îl vor parcurge

de mai multe ori) ; duminică 24 
iunie, ora 10 : campionatul de 
contratimp individual (întreceri
le se vor desfășura pe varianta 
Bălțești — Apostolache) ; marți 
26 iunie, ora 9 : campionatul de 
fond (concurenții vor parcurge 
ruta Ploiești — Văleni — Cheia 
— Săcele — Predeal — Sinaia, 
Cota 1400).

REZULTA 
Albert, 2. 
la A.S.A. 
Gheorghe 
(ambii de 
1. Karin
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PE USCAT Șl... IN APA, HOCHEIȘTIIIȘI PREGĂTESC 
DE PE ACUM ACTIVITATEA PE GHEAȚĂ!

tratament. La 5 iulie va avea loc 
controlul medical complex, după 
care pregătirea va începe cu mo
toarele in plin, la parametri su
periori. în luna august, lotul re
publican, care se pregătește pen
tru „Olimpiada albă" de la Lake 
Placid, va lua parte la un tur
neu în R. F. Germania, in care 
va întîlni cîteva formații foarte 
puternice (ȚSKA Moscova, re
prezentativa Poloniei, echipa o- 
limpică a Statelor Unite etc.) De 
la începutul noului sezon, după 
cum se vede, pe hocheiștii noș
tri îi așteaptă meciuri foarte 
grele. în septembrie, la Mosco
va, naționala română va parti
cipa la marele turneu al ziaru
lui „Sovietski sport", în care, de 
asemenea, va avea adversari re
dutabili.

• în lotul țării au fost incluși 
și cîțiva dintre tinerii care s-au 
făcut remarcați la C.E. de ju
niori — grupa B de la Miercurea 
Ciuc, unde, după cum se știe, 
echipa noastră s-a clasat pe lo
cul doi. Este vorba, între alții, 
de gălățeanul Chiriță șl de To
dor, din M. Ciuc.
• 25 de portari, juniori și se

niori, s-au aflat la o tabără spe
cială de pregătire la M. Ciuc, 
sub conducerea antrenorilor 
Crihan și C. Dumitraș. 
aceștia: Gh. Huțan, Fekete, 
stantinescu, Carp, Tamaș, 
riuc. Cei mai buni 12 vor 
in Cehoslovacia, unde se 
pregăti împreună cu unii 
tre cei mai valoroși portari 
această țară.

• Pentru viitorul sezon 
fost stabiliți antrenorii locurilor 
naționale: seniori: ~ 
cu și ’ 
Czaka 
Mihai 
lamar
(14—16 ____
Gh. Tâbăcaru.
• în luna septembrie, la Ga

lați, va avea kx? un curs de in
struire a arbitrilor.

• Dr.e posibil ca activitatea pe
gheață, la București, să înceapă 
la 15 august ! în aceste zile, 
I.E.A.B.S. și F.R.H. stucLază ia 
patinoarul de la August",
căruia i se aduc unele îmbună- 
tățiri, posibilitatea amenajării u- 
nor noi vestiare, prmr-o mal 
eficientă redistribuire a spațiului 
existent, astfel înch cel peste 
4CC de copii, membri ai diferi- 
tek>r cluburi, să aibă și ei con
diții corespunzătoare pentru e- 
chipare, ceea ce, în prezent, nu 
există.

Deși în aceste zile toride des
pre hocheiul pe gheață s-e dis
cută cam cu... nostalgie, să nu 
credeți însă că se așteaptă tim
pul rece pentru a fi reluată ac
tivitatea în acest sport. Dimpo
trivă, ne aflăm în plină perioa
dă de pregătire a sezonului com- 
petițional, de care nu ne des
parte, totuși, prea multă vreme. 
Dealtfel, o simplă vizită făcută 
la F. R. Hochei ne-a oferit, în 
această privință, posibilitatea a- 
flării mai multor noutăți. Iată-le:

a 53 de antrenori și profesori 
cu specializarea hochei au răs
puns convocării federației de re
sort penttru un curs, de 7 zile, 
La începutul lunii iunie, la Mier
curea Ciuc. Fiind vorba de teh
nicieni care lucrează îndeosebi 
cu tinerii hocheiști, tematica reu
niunii a fost pe măsură și a vi
zat metodica modernă de pregă
tire a copiilor și juniorilor.

• Pentru jucătorii fruntași din 
Capitală a fost creat, în parcul 
„23 August", cadrul propice pen
tru desfășurarea unor activități 
care să ajute la menținerea unui 
nivel mulțumitor al pregătirii fi
zice generale. Tenisul, înotul, 
handbalul și alte jocuri au fost 
folosite cu precădere. Au fost 
prezenți, între alții, Tureanu, 
CSostea, Axinte, Justinian, Gheor
ghiu. Mai rar (sau chiar deloc) 
au venit Netedu, V. Huțanu, Nis-

• In aceste zile, hocheiștii de 
Dinamo, Steaua, Sport club

Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați, se vor afla pe Litoral pen
tru o cură heliomarină, după 
care, cu forțe sporite, la lucru !

• O atenție deosebită se acor
dă activității copiilor și juniori
lor. In București, de pildă, in 
parcul „23 August" sau la bazi
nul de la Obor, elevii profesori
lor Barbu, Kalamar, M. Tudor, 
Tăbăcaru, Niță ș.a. desfășoară 
lecții în care se pune accent pe 
pregătirea fizică generală, 
uscat, practicîndu-se tot felul de 
jocuri, înotul și gimnastica. La 
fel stau lucrurile și la Galați, 
unde antrenorii Tiron, Tomovici, 
Ciobotaru, Cord u ban, Șerban lu
crează cu grupuri numeroase de 
tineri hocheiși, ca șl la Miercu
rea Ciuc (antrenori: Mezel, Bo- 
dar. Z. ‘ ~ ~ • -
ș.a.). O 
cum n-a mai fost pentru copii și 
juniori, este de aștepat să albă 
urmări pe... gheață.
• în baza îndrumărilor medi

cale de specialitate, unii hoche
iști fruntași, cu anumite afec
țiuni, s-au aflat în stațiuni de

St.

pe

Antal, St. Szabo, Bașa 
asemenea preocupare.
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de la „U“ Brașov, Politehnica 
Timișoara și „Minerul" Bălan. 
Din păcate, unele secții n-au cu
noscut ' regulamentul — mă refer 
la I.T.B., care a trimis în con
curs doar doi competitori, dintre 
care numai unul cu... insigna de 
alipinist.

— Ce tendințe s-au observat 
In pregătirea alpiniștilor ?

— Sînt secții care se ocupă 
de omogenizarea echipelor, vi- 
zînd ridicarea tuturor la înălți
mea... ,,vîrfuriloradică a celor 
mai buni. Este cazul A.S.A. și 
Dinamo. Alte secții, ca „Grivița 
Roșie", au dat din nou atenție 
sporită elementelor tinere, pro- 
movîndu-le cu curaj. Toate sec
țiile acordă mare atenție creș
terii numărului de alpiniști.

— La ce ne putem aștepta In 
finala Alpiniadei republicane ?

— La această etapă s-au acu
mulat puncte prețioase pentru 
finală, îndeosebi de către spor
tivii de la A.S.A., „Torpedo® 
Zărnești, Dinamo și „Metalul" 
Hunedoara. Diferența, însă, este 
foarte mică, astfel că lupta ră- 
mîne deschisă oricărui rezultat 
final. Federația va acorda o mal 
largă posibilitate de alegere a 
traseelor pentru seniori, știind 
că zona Coștila le este foarte 
cunoscută. în perioada 
mează, s-a hotărît la 
cu antrenorii punerea 
comemorative dedicate 
evenimente din acest 
35-a 
„Al

care ur- 
conferința 
de plăci 

marilor 
______ — ------- an : „A 

aniversare a Eliberării" și 
Xll-lea Congres al P.C.R.*.

Sever NORAN
ALBĂ" LA SCHI

ștefan lones- 
Ion Tiran; tineret: Zoitan 
și - Eduard Pană; juniori: 

FlamaropoL Alexandru Ka- 
Radu Șerban; juniori H 
ani): Dezideriu Varga și

Romeo VI LARA

V. 
între 
Con- 

Nico- 
pleca

ÎNTRE FOTBALUL MIMAT 
ȘI CEL AUTENTIC

Una din ciudățeniile acestui final de cam
pionat este „învierea" neașteptată a unor 
echipe. Ghilimelele învierii nu se referă 
— în cazul de față — la miracolele care însoțesc 

unele rezultate cel puțin bizare, ci vor doar să sublinieze trezirea reală a 
echipelor aflate în situații disperate. Așa s-a intimplat cu Gloria la
Arad. Așa avea să se întimple, o săptămînă mai tirziu, la Rm. 
Vîlcea,_ cind U.Ț.A. a devenit o cu totul altă echipă pentru simplul 
fapt că .motivația, cum spun antrenorii, era cu totul alta. Așa avea 
să se întimple și la Bacău, unde Corvinul, aflată intr-o situație 
„pe muchie de cuțit", a găsit resursele unei comportări superioare 
față de jocurile în care „cuțitul* nu se afla între coastele echipei. 

Ce vrem sâ demonstrăm prin aceste cîteva exemple, la care se 
mai pot adăuga și altele ? Că echipele noastre au, în marea ma
joritate a campionatului, o stare de somnolență, determinată de cal
cule „specifice", de tendința de menajare a jucătorilor, de resem
narea cu care este privit jocul In deplasore și chiar de lipsa de 
griji care intervine după semnarea unor „documente de colaborare" 
intre jucătorii prieteni, intre antrenorii prieteni și chiar între con
ducătorii prieteni. Acesta e și motivul pentru care echipele noastre 
„învie" cind „acordul de colaborare* nu moi este operant, așa cum 
a fost cazul la Arad, la Rm. Vîlcea sau la Bacău. (Repetăm, sînt 
doar cîteva exemple de dată recentă, din multe altele).

In aceste condiții, rolul campionatului ca mijloc de perfecționare 
devine aproape inexistent.

Este îndeobște cunoscut faptul că întrecerile hipice sînt organizate, 
in principiu, pentru perfecționarea rosei calului. Cu alte cuvinte, 
se acceptă ideea că un reproducător transmite descendenților săi, 
in afara calităților naturale determinate de pedigreu, toate amelio
rările intervenite in urma perfecționărifor rezultate din activitatea pe 
turf, creșterea recordului sintetizind oceste perfecționări. Apelăm la 
acest exemplu pentru a arăta că roiul creep long tui ui de fotbal este 
de a foce sâ crească valoarea jo odei și a jucătorilor. Din păcate, 

majoritate a caturilor, odicâ ei cel puțin 70 la sută, 
—■ —I educ nici e perfecționare, ba mai

pregătiri speciale, prin joc de sJ înot,
lipsă de interes, plictiseală.

Ani văzut recent, ca și dumneavoastră. la TV. finalul... finalei 
..Cupei Angliei". Este vorba de wMmele trei-pctru minute. La scorul 
de 2-0 pentru Arsenal. Manchester United o avut cele două „contre" 
formidabile, egalînd situația in numai doua minute. Mai erau de 
jucat vreo 90 de secunde, intr-o asemenea situație, multe echipe se 
împacă cu gîndul că urmează prelungirile. In cazul echipelor noastre, 
scenariul este greu de combătut: cele 90 de secunde s-ar fi scurs 
au ralenti, jucătorii fiind tentați să-ți menajeze forțele pentru prima 
repriză a celor 15 minute. Ce au făcut fotbaliștii englezi de la 
Arsenal ? Deși erou evident mar câți de această formidabila răsturnare 
de scor, care, agravată și de forța suplimentară a „echipei care 
vine", amenințați cu pierderea unei cupe ca și ciștigate, ei s-au 
năpustit - in cele 90 de secunde — fo atac. convinși parcă de faptul 
că nimic nu este pierdut. Și „minunea* - pentru că numai minune 
este ceea ce s-a intimplat pe Wembley, în mentalitatea fotbalului 
nostru — a readus Cupa ca și pierdută în vitrina „tunarilor*.

Am dat acest exemplu care nu face decît să sugereze dezlănțuirea 
cu care se joacă pe terenurile fotbalului mare, această dezlănțuire 
care, ca și în cazul cailor de rasă, ridică necontenit clasa autentică. 
Există o vorba veche: „Cu at sapi mai adine, cu atît iese apă mai 
multă". Această vorbă veche este o replică dată tuturor celor care 
pornesc de la ideea că menajarea în joc contribuie la prelungirea 
vieții fotbalistului.

Cazul echipelor renăscute ca ___
pi one t demonstrează că fotbalul nostru nu joacă 
la potențialul său. Apropo... încă un exemplu, 
a pierdut, lîncezind, meciul cu Steagul roșu, 
stîmit ambiții neașteptate. Rezultatul ? Victorie 
ce era de demonstrat...

lînute.

prin farmec în acest final de cam-
* 1 nici pe departe

Universitatea Craiova 
Această înfrîngere a 
la Tîrgoviște I Ceea

loan CHIRILÂ

CAMPIONATE • COMPETIȚII
S-A ÎNCHEIAT PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI 

TENIS DE MASA

BILETELE PENTRU ME
CIUL DINAMO - F.C. AR- 
GEȘ s-au pus în vînzare la 
casele obișnuite. In ziua me
ciului nu se vind bilete la 
stadion.

DIVIZIEI A LA
S-au disputat și ultimele par

tide restante ale turului cam
pionatului Diviziei A la tenis de 
masă. La Arad, In Întrecerea fe
minină, CS. Arad I — Progre
sul Buc. 4—5 și 2—5. Victoriile 
au fost realizate de Maria Ale
xandru (3) și Viorica Tvan (2), 
respectiv Crinela Sava (2), Lina 
Că ru ceru și Gabriela Kadar 
(cite una) In primul med, iar 
în cel de-al doilea Maria Ale
xandru (3) și Mariana Dăscălia 
(2). Pentru arădence — Sava și 
Kadar (cîte o victorie). C.S. Arad 
n — Progresul Buc. 5—4 și 5—6. 
în primul joc, Liana Mihuț și 
Magdalena Leszay au obținut 
cîte două victorii, iar Eva Fe- 
renezi una. în partida-retur, 
Ferenczi și Leszay — cîte 2 v, 
Mihuț — 1 v. Maria Alexandru 
nu a jucat. Echipa campioană 
încheie neînvinsă această parte 
a campionatului.

La Craiova, formația C.S.Ș. a 
fost învinsă în ambele partide 
susținute cu Spartac Buc., la a- 
celași scor : 5—4.

Echipa masculină Locomotiva 
Buc. a fost întrecută în cele 
două meciuri susținute cu Glo
ria Buzău : 9—7, 9—5. (Corespon-

una.

VOINȚA BUCUREȘTI (f) 
Șl C.F.R. CONSTANTA (m) 

CAMPIOANE
DE JUNIORI LA POPICE

ATACANȚII
DIN LINIA
A TREIA

Trei dintre golurile penultimei 
etape — goluri care au cîntărit 
decisiv în balanța rezultatelor 
din teren — au fost opera a 
trei fundași : Lepădatu — Chi
mia Rm. Vîlcea, Panaite — 
Sport club Bacău și Păltinișan 
— Politehnica Timișoara. „Amă
nuntul" acesta, cu o semnificație 
mai mare decît aceea pe care 
ar încerca să o sugereze simpla 
metamorfoză a unor apărători 
de meserie în înaintași, scoate 
în evidență un fapt care, în e- 
sență, reprezintă una din carac
teristicile de bază ale fotbalului 
modern : participarea tot mai 
activă a fundașilor la finalizarea 
acțiunilor de atac. Cu alte cu
vinte, momentul de ofensivă al 
unei echipe îi convertește, epi
sodic, dar convingător, pe com
ponent apărării imediate în a- 
tacanți cu rol hotărîtor în fazele 
din zona porții adverse. în acest 
fel, fundași ca Lepădatu, Panaite 
șl Păltinișan, remarcați pentru 
eficacitatea lor în etapa prece
dentă, M. Zamfir, autorul unicu
lui gol în recentul derby F.C. 
Argeș — Steaua, Munteanu n, 
posesor al unui șut greu parabil 
din afara careului. precum șt 
Kukla, Catargiu, Sameș, V. Mu- 
rgșan, Dinu, Bigan, Condruc, Bă- 
din, ajung, în virtutea unei legi 
firești a dezvoltării fotbalului,’ 
oameni de gol și autori de go- 
luri-sur priză.

Cu ani în urmă, vorbind de 
creșterea rolului ofensiv al ju
cătorilor de la mijlocul terenu
lui, semnalam apariția așa-numi- 
ților atacanți din linia a doua. 
Așa ceva ni se părea, atunci, un 
lucru inedit. Iată că acum a venit 
timpul ca și fundașii să con
stituie, la rîndul lor, o linie de 
atac, a treia, în structura tacti
că a unei echipe, readucînd în 
memorie exemplul lui Fac-. 
chetti (Inter). Aceasta ca o 
consecință logică a eforturilor. 
pentru asigurarea unei mai echi
librate repartizări a sarcinilor de 
joc și ca urmare a aplicării în 
practică a ideii multilateralității, 
care îl definește pe jucătorul 
modern. îmbucurător este faptul 
că fotbalului nostru nu-i lipsesc 
elementele care să îndeplinească 
rolul apărătorului-atacant, ca 
dealtfel și acela al atacantului- 
apărător. Ceea ce a lipsit, în 
schimb, mai totdeauna, din pă
cate, a fost conștiiF.ciozitatea în 
pregătire, disciplina de joc a 
fotbaliștilor noștri...

Mihai IONESCU
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(ambele de la Brașovia). Dumi
nică dimineața se va desfășura 
etapa a doua a acestei întreceri.

De marți se află la Bușteni, 
pentru un stagiu de pregătire, și 
lotul național de schi alpin 
(copii), care va fi prezent în 
întecerile pentru „Cupa Valea 
Albă". (V. ZBARCEA — coresp.).

„TOP 10" LA TENIS
La data de 17 iunie (fiind in

clus și meciul de ,,Cupa Davis“ 
dintre echipele României șl R.F. 
Germania), clasamentul celor 
mai buni 10 jucători și jucătoa
re de tenis din țară avea urmă
toarea configurație : MASCULIN: 
1. Dumitru Hărădău X031 p, 2. 
Traian Marcu 738 p, 3. Marian 
Mîrza 731 p, 4. Andrei Dirzu 
614 p, 5. Aurel Dărăban 600 p, 
6. Laurențiu Bucur 580 p, 7. Bebe 
Almăjan 578 p, 8. Eduard Pană 
489 p, 9. Dan Nemeș 462 p, 10. 
Silvan Niculescu 457 p. FEMININ: 
1. Mariana Hadgiu 889 p, 2. Lu
cia Romanov 847 p, 3. Camelia 
Chiriac 788 p, 4. Elena Trifu 
707 p, 5. Dorina Brăștin 681 p, 
6, Cosmina Popescu 653 p, 7. Ma
ria Romanov 588 p, 8. Luminița 
Sălăjan 482 p. 9. Marilena To- 
toran 472 p, io. Nadia Beche- 
rescu 470 p.

Timp de două zile s-a desfășu
rat la Mangalia Nord, pe arena 
din stațiunea Neptun. final» 
campionatului republican de po
pice, rezervat echipelor de ju
niori. Șase formații feminine si 
tot atitea masculine s-au tatnnlt 
pentru cucerirea titlului. Tinerii 
popicari și-au disputat intfletatea 
cu ardoarea specif)că vfrstel lor, 
fumlzind partide spectaculoase. 
Mai omogene șl cu un plus de 
precizie in lansarea bilei, echi
pele Voința București la fete si 
C.F.R. Constanța la băieți au 
cucerit titlurile.

CLASAMENTE — feminin — 1. 
VOINȚA BUCUREȘTI (Zoia Ro
man, Marilena Gavrilescu, Maria 
Luca, Marilena Ciobanu, Aurica 
Pandelea, Nineta Badea, Antre- 
noare — Crista Szocs) 11 p, 2. 
Voința Galați 10 p, 3. Electromu- 
reș Tg. Mureș I p, 4. Rapid 
București 7 p, 5. Voința Tg. Mu
reș 4 p, 6. Voința Oradea 2 p ; 
masculin — L C.F.R. CONSTAN
TA (ștefan Postolache, Dumitru 
Cojocaru, Cos ti că Frigea, Marian 
Nichifor, Nicu Suciu, Ion Frigea. 
Antrenor — George Dinu) 11 p, 
2. Constructorul Galați 10 p, 2. 
Electromureș Tg. Mureș • p, 4. 
Progresul Oradea 6 p, 5. Metalul 
Hunedoara 3 p (9455 pd). 6. Ra
finorul Ploiești 3 p (9394). (Ro- 
mică POPESCU-coresp.).

denți : N. Străjan. V. Popovici). 
Iată clasamentele înaintea re-

turului, care va începe la 16
septembrie :

FEMININ
Seria I

L C_S. Arad n 15 15 • 75- 4 M
X Progr. Buc. 15 li 5 55—42 25
X C-S. Arad I 15 li S St—35 25
X C-S^. Rm. VL 15 S li 44-51 36
X Spartac Buc. 15 4 ii 25-a îs
6. C.S.ș. Cv. 15 1 14 M—74 16

Seria a n-a
X Poli. Buc. 15 14 1 74—XI 3
X C-S.Ș. Slatina 15 12 3 €3—4: 26
X Gloria Buzău 15 7 1 45-57 22
4. C.S.M. Iași 15 6 S 53—55 21
5. Voința Buzău 15 5 ii 45—a
6. C.S.Ș Viii. Pit. *5 1 14 23—71 16

MASCULIN 
Seria I

1. C^M. Cj-Nap 15 13 2 131- X. 22
X Univ. I Cv. 15 12 3 121- 76 27
X Gloria Buzău 15 ie 5 1«- M 25
4. LOC Buc. 15 5 lt 15-113 25
X Progr. Buc. 15 5 It 14-112 2i
6. Com. Tg. M. 15 • 15 13-135 15

Seria a n-a
L Univ. H Cv. 15 15 • 135- 57 M
X Tract. Bv. 15 12 3 122- TI 27
X CLS S- Od. S. 15 6 5 163-117 21
4. A.S.A. Buc. 15 6 9 92-Ui 21
L C.S.Ș. Cv. 15 5 li 9C-1M M
C. Poli Buc. 15 1 14 47-134 li

Aflăm de Ia federația de spe-
elalitate că antrenorul Emil 
Prokopecz, de ia C.S. Arad, a 
primit responsabilitatea pregăti
rii lotului feminin de senioare.

A fost analizat pe toa
te fețeîe — in ședința de 
iucr- cu antrenorii diviziona
relor A — și modul în care 
răspunde el, JUCĂTORUL, la 
sarcina de performanță ca- 
re-1 revine fotbalului.

El bine, dintre tehnicienii 
primului eșalon Înscriși la 
cuvfnt, n-a fost măcar unul 
care să se declare mul
țumit de comportarea la 
antrenamente a componen- 
ților lotului pe care O 
pregătesc. Sînt, desigur, 
printre ei și fotbaliști conști
incioși care, practicînd cu 
pasiune sportul preferat — 
din respect pentru propria 
persoană, pentru marâe pu
blic — se angajează fără re
zerve la efortul cerut azi de 
pretențiosul proces de in- 
struire-antrenament. Dar cel 
mai mulți dintre jucătorii Di
viziei A, constituiți într-o tris
tă majoritate, continuă să 
creeze probleme antrenorilor 
lor, conducerilor de secții șl 
cluburi, sustrăglndu-se, slste-

PASIUNE, DAR NU FARA LIMITE...
In cîteva rinduri, ne-am ocupat de incidentele petrecute la 

unele meciuri de fotbal ți provocate de unii așa-ziși suporteri, 
certați cu disciplina, pătimași, puși pe harță. Cine a avut de 
suferit cei mai mult tn astfel de cazuri ? Aproape întotdeauna 
echipa pe care spectatorii respectivi credeau că o „ajută* in 
acest fei, terenul ei fiind suspendat ți echipa trebuind să 
joace o perioadă mai scurtă sau mai lungă pe teren neutru, 
pierzind astfel un element important : avantajul terenului pro
priu. Nu de mult, un act reprobabil a fost înregistrat pe te
renul din Bolintinul din Vale, la meciul Petrolul — Mecanică 
ffnâ București, unde un spectator — Mihai Soare — enervat 
de faptul că portarul oaspeților apăra foarte bine și echipa 
sa nu putea să cițtige, a intrat pe teren și... l-a lovit pe por
tar. Pentru acest gest nesăbuit, el a fost amendat cu 500 lei.

Dar Mihai Soare a fost un spectator oarecare. Iată insă că 
la meciul Metal-.irgrstul Cugir — Gloria Bistrița, pe o treaptă 
Mparfond ■ WBMfril fOA-.’Lstice, in Divicic B_. cel care a 
comis o faptă condamnabilă a fost chiar vicepreședintele aso- 
rîațiFî sportive din Cugir, Arieni e Lăncrănjean, care l-a lovit 
pe unul din tuțieri. Organele de ordine l-au amendat cu 1500 
Jei, iar Comisia de disciplină a propus înlocuirea lui din func
ția de vicepreședinte. Lucru pe care, se pare, cei din Cugir 
l-cu ți făcut, fără să mai aștepte recomandarea Comisiei de 
disciplină.

Desigur, un meci de fotbal creează uneori stări de tensiune. 
Asta nu înseamnă insă că nervii trebuie s-o ia înaintea ra
țiunii, cum s-a intimplat la meciul F. C. Argeș — Steaua, 
unde — notează in raportul său N. Rainea — unul dintre ar
bitrii de linie, D. Munteanu, i s-a plins că a fost insultat de 
Gbeorghe Drâgănescu, președintele clubului Steaua. Probabil 
ei acesta regretă acum cele intim plate. Dar era mai bine dacă 
acest episod n-ar fi existat. Cum ar fi fost normal...

Jack BERARIU
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malic, de la pregătirea zil
nică a meciului de duminică. 
Exemplele la temă sînt, fi
rește, nenumărate, dar cel 
mai proaspăt ni se pare, tot

odată, și cel mai grăitor. Ni-1 
furnizează arădeanul Domide, 
care, după înfringerea echipei 
sale, U.T.A., in meciul cu Glo
ria Buzău, cum credeți că a 
înțeles să se pregătească pen
tru ultima încercare de a ră- 
mine un jucător de Divizia 
A, alături de Leac, Schepp, 
Broșovschi și ceilalți coechi
pieri 7 A lipsit, pur și sim
plu, de la primele două an
trenamente ale săptămipii jo
cului decisiv, cel cu Chimia 
Rm. Vîlcea. „O dezertare de 
la ultima bătălie", astfel cali
fica atitudinea lui Domide
antrenorul emerit Coloman
Braun-Bogdan, 
ședință, în 
a transmite

prezent la 
dorința de 
mal tineri

lor săi colegi din expe
riența lui fotbalistică, de o 
viață de om. „Cîtă diferență
— spunea apreciatul tehnician
— între U.T.A. de azi și 
U.T.A. de ieri, între gestul

PETSCHOVSCHI
lui Domide și modul de a 
înțelege fotbalul al jucători
lor din generațiile vechi". Și 
Braun, bun povestitor, la o- 
biect, a reamintit tuturor de 

‘ permanenta grijă a unui fost 
mare talent, iosif Petschov- 
schl, pentru autoperfecțio- 
nare : „După antrenamentul 
propriu-zis al echipei, „Peci" 
rămînea, de unul singur, o 
bună bucată de timp ; în col
țul uneia dintre bare așeza 
o șapcă pe care, apoi, o 
„pisa", neîncetat, cu mingi 
expediate, de pe loc, din miș
care, din toate pozițiile. Așa 
și-a perfecționat el tăria și, 
mai ales, precizia șutului".

...în sală, antrenorii ascul
tau cu atenție, aprobîndu-1 
întru totul pe „Cibi baci".

Cine-i oprește să le ceară 
elevilor lor același lucru, a- 
ceeași pregătire plină de dă
ruire și de ambiție, singura 
în măsură să rodească rezul
tatele de înaltă valoare, aș
teptate de marea masă a iu
bitorilor fotbalului.

G. NICOLAESCU



Simbătă și duminică

„PATRULATERUL" ATLETIC 
CEHOSLOVACIA - AUSTRIA 

ROMÂNIA - UNGARIA
în cursul zilei de astăzi, 

atleții noștri fruntași, selecțio
nați în reprezentativele tării, 
vor părăsi Capitala cu destina
ția Budapesta, de unde își vor 
continua călătoria spre Banska 
Bystrica. în Cehoslovacia, in 
acest orâș se va desfășura, 
sîmbătă și duminică. în pre
mieră. ..patrulaterul" de atle
tism dintre echipele masculine 
și feminine ale Austriei, Româ
niei, Ungariei și. bineînțeles, 
Cehoslovaciei. Dacă formația 
noastră feminină are prima 
șansă în întrecere cu fiecare 
dintre celelalte echipe (ceva mai 
echilibrat se anunță a fi me
ciul cu reprezentativa gazdelor), 
în schimb, la bărbați, echipa 
română este clar favorită doar 
în partida cu Austria, avînd se
rios de luptat cu formațiile 
Cehoslovaciei si Ungariei.

Concursul de la Banska Bys
trica reprezintă, pentru fiecare 
dintre participante, ultima ve
rificare înaintea semifinalelor 
„Cupei Europei-Bruno Zauli". 
programate la sfîrșitul săptămî- 
nii viitoare.

Din echipele tării noastre 
lipsesc, motivat cîțiva sportivi 
valoroși : Ilie Floroiu. Florența 
Tăcu. Vasile Bichea. Natalia 
Mărășescu ș a. Nutrim însă spe
ranța că atleții noștri se vor 
comporta bine la acest „patru
later" și că vor obține, intr-un 
număr cit mai mare, rezultate 
valoroase. Fac deplasarea, între 
alții: Claudiu Sușelescu, Horia 
Toboc, Gheorghe Ghipu. Aurel 
Niculescu. Paul Copu. Dumitru 
Iordache, Carol Corbu, Adrian 
Proteasa, Iosif Nagy. Nieolae 
Bîndar, Carol Raduly-ZorgS, 
Gabriela Ionescu. Maria Sa- 
mungi, Fîța Lovin, Ileana Silai, 
Maricica Puică. Mihaela Dumi
trescu, Doina Anton, Cornelia 
Popa, Mibaela Loghin. Argenti
na Menis. Eva Zorgo-Raduly.

C. M. Șl C. E. 
DE HALTERE 

(Urmare din pap. I)

Iuri, Eugen Chivu a ocupat 
locul 3 cu 287,5 kg (record 
național: v.r. 282,5 kg) cuce
rind cîte o medalie de bronz 
la „mondiale" și „europene". 
Un bilanț meritoriu, dacă a- 
vem în vedere faptul că Ia 
start s-au aliniat un număr 
record de concurenți : 27 !

Clasamente (mondial și euro
pean) : 1. J. Kunz (R.D.G.) 
310 kg ; 2. B. Dimitrov (Bulga
ria) 302,5 kg ; 3. Eugen Chivu 
(România) 287,5 kg ; 4. H. Ku- 
benka (R.D.G.) 282,5 kg. în cla
samentul mondial, pe locul 5 : 
Ku Re Hua (R. P. Chineză) 
282,5 kg ; 6. B. Stelias (Austra
lia) 275 kg. Smuls : 1. Kunz 
135 kg ; 2. Chivu 132,5 kg; 3. 
B. Dimitrov 130 kg. Aruncat : 
1. Kunz 175 kg (la a 4-a încer
care 182,5 kg — record mon
dial de seniori și juniori) ; 2 
B. Dimitrov 172,5 kg : X Ku- 
benka 160 kg.

In cercurile specialiștilor sînt 
apreciate rezultatele de pînă 
acum ale halterofililor români, 
care in clasamentul pe echipe, 
după 4 categorii, ocupă locul 
3 cu 109 p, după Bulgaria 151 
p și R, D. Germană 139 p. Pe 
locurile 4 șl 5 : R P. Chineză 
84 p, și, respectiv, U.R.S.S. 83 
p (participă sportivi din 40 
de țări).

în ziua a 5-a a CM. și C.E. 
vor lua startul alți doi sportivi 
români : T. Kiskalo și C. Da- 
bija — 1a cat. semimijlocie.

ATLETISM * Clasate pe pri
mele trei locuri în concursul de 
la Luxemburg, echipele mascu
line ale Portugaliei, Danemarcei 
și Irlandei s-au calificat pentru 
semifinalele „Cupei Europei — 
Bruno Zauli". • Pe stadionul 
olimpic din Helsinki, recordma
nul mondial Renald Nehemlah 
(S.U.A.) a terminat învingător in 
proba de 110 m garduri, cu 13,36. 
Alte rezultate: masculin: 200 m 
— Petrov (Bulgaria) 21,24 ; 1500
m — Straub (R.D.G.) 3:45,0; 5000 
m — Maaninka (Finlanda) 13:34,0; 
3000 m obstacole — Shintaku (Ja
ponia) 8:30,8; feminin: 100 m 
plat — Linda Haglund (Suedia) 
11,43; 100 m garduri — Lena 
Spoof (Finlanda) 13,56.

BASCHET a La Torino, in 
campionatul european masculin,

„Regata Brandenburg" la caiac-canoe

0 ETAPĂ IMPORTANTĂ
ÎN DRUMUL CĂTRE VIITOARELE J.O.

„Regată Brandenburg" la ca- 
iac-cânoe a fost un concurs 
premergător campionatelor mon
diale de la Duisburg, o etapă 
în drumul către viitoarele Jocuri 
Olimpice. Au venit aici, pentru 
ă-și verifica forțele, sportivi din 
9 țări, fiecare reprezentativă 
dorind ca, in diferite curse, 
să-și: confrunte așii padelei și 
pagatii. Firește, atenția specia
liștilor s-a îndreptat către vîr- 
furile caiacului și canoei mon
diale. Se subliniau, bunăoară, 
în programele concursului nu
mele cunoscuților caiaciști R. 
Helm (R.D. Germană). B. Par- 
finovici (U.R.S.S.). iar la canoe 
rețineau în mod deosebit aten
ția trei sportivi români : Ivan 
Fatzaichin, Toma si Gheorghe 
Simionov.

După cum se știe, ei au ciști- 
gat trei locuri I, iar in clasa
mentul general țara noastră a 
ocupat locul 2. după RD. Ger
mană (8 victorii) și inaintea 
U.R.S.S. (2 victorii). Primul 
care a intrat în concurs a fost 
Ivan Patzaichin, având ca prin
cipali adversari. în proba de 
canoe simplu 1 000 m, pe Tamaș 
Wichman (Ungaria) și Eckhard 
Leuer (RD. Germană). Multi
plul nostru campion și-a verifi
cat, așadar, forțele în compania 
acestor redutabili canoiști. cîști- 
gind și de data aceasta, după o 
cursă în care a imprimat un 
ritm impresionant.

Cei mai productivi au fost, 
însă, frații Toma și Gheorghe 
Simionov. Ei au ieșit victorioși 
de două ori. în ambele curse de 
canoe dublu (500 și 1000 m). 
Principalii lor adversari... Ivan 
Patzaichin și Petre Capusta. In 
această spectaculoasă „finală 
românească" puternicele du- 
blouri Opara—Gronowicz (Polo

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
BOXERII CONSTĂNTENI 

ÎNVINGĂTORI 
ÎN ITALIA

Echipa pugiliștilor de la Farul 
Constanța a susținut recent două 
întîlniri în Italia, la Milano, cu 
selecționata Lombardiei, în care 
au fost Incluși, pentru verificare, 
5 boxeri din lotul olimpic Ita
lian. Sportivii români au avut 
o comportare meritorie în am
bele gale, cîștigînd cu același 
rezultat: 10—6. După cum ne-a 
declarat antrenorul Adrian Teo- 
dorescu, cea mai bună evoluție 
au avut-o F Ibraim, S. Adem, 
FI. Zamfir șl N. Chioveanu.

VIRGINIA RUZICI 
CALIFICATA ÎN TURUL III

In turul n al turneului femi
nin de tenis de la Eastbourne 
(Anglia), Virginia Ruzlci a în
vins-o cu 6—3, 4—6, 12—10 pe 
Barbara Potter (S.U.A.). Alte 
rezultate: Tumbull — Hanika
6— 3, 6—3; Wade — Teeguarden
7— 5, 6—4; Reid — Mandlikova 
6—1, 7—6; stove — Durr 6—2,
6— 2; Navratilova — Dixie 6—2,
7— 5; Evert — Smith 4—6, 7—6,
6—0; Marslkbva — Dupont 6—3, 
6—4; King — McDaniel 6—4, 6—1; 
Austin — Nagelson 6—2, 0—3.
• Miercuri au continuat la 

Rochampton partidele de califi
care pentru turneul Internațional 
de tenis de la Wimbledon. în 
proba de simplu feminin : Whit
more (S.U.A.) — Florența Mihai 
(România) 6—2, 6—2.

TURNEE DE ȘAH
Turneul de la Kecskemât (Un

garia) s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Farago (Unga
ria) eu 11 p, din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Csom (Ungaria). Nocelras (Cu
ba), Vaganian (U.R.S.S.) — cîte 
10'/i p, Mihal Șubă (România) 
Vh p etc.

In runda a 3-a a turneului de 
baraj pentru calificarea în tur
neul interzonal al C.M. feminin.

TELEX • TELEX • TELEX
ta partida pentru locul 3, Iugo
slavia a întrecut cu 99—92 
(56—46) formația Cehoslovaciei. 
Principalii realizatori al echipei 
iugoslave au fost Kikanovîcl (23 
P) Și Jerkov (16 p), respectiv 
Brabanec 28 p. Rezultatul fina
lei, U.R.S.S. — Israel, nu ne-a 
cosit pînă la Închiderea ediției.

HANDBAL « După 4 etape, în 
competiția feminină „Trofeul Iu
goslavia" conduce echipa R. D. 
Germane, cu 7 p, urmată de 
Iugoslavia — 6 p și U.R.S.S. — 
5 p. Rezultate: Iugoslavia — 
Cehoslovacia 17—13; R. D. Ger
mană — ungaria 13—12; U.R.S.S, 
— Olanda 23—8.

nia), Ilauser—Schmid (R.D. Ger
mană), frații Pieperbeck (R.F.

• Germania) rămăseseră, undeva, 
în urma celor două rapide am- 
barcații de pe Snagov. Cu o 
perfectă sincronizare a mișcări
lor, cu experiența mai multor 
ani- de dublu, au cîștigat frații 
Simionov. actualii campioni re
publicani. S-a pus punct, astfel, 
unui capitol care cuprindea 
unele îndoieli. Dar. ca și la 
caiac, nici în cursele de canoe 
nu au fost prezente toate vîr- 
furile.

O evoluție bună au avut și 
caiaciștii noștri Borbandi—Ma- 
tihin. în proba de K 2 — 500 
m ei au ocupat locul II. cu 
1:37,1, după Barczyk—Dittrich 
(RD. Germană) 1:36,3, învin- 
gind cunoscutele dublouri Helm 
— Olbricht (R. D. Germană) 
1:37,4 si Schuahrai—Tainikov 
(U.RS.S.) 1:37,8. O mețiune 
pentru echipajul condus de Dra- 
gulschi, clasat pe locul IV In 
proba de caiac 4 — 500 m. Nu 
s-a dovedit a fi în forma obiș
nuită tînărul caiacist Ion Gean
tă (locul IV la K 1 — 1000 m 
și locul VI la caiac simplu — 
500 m). Sub așteptări au evo
luat componenții caiacului de 4 
(Macarencu, Popa. Simiocenco, 
Ticu) care. în finala cursei de 
1 000 m, au ocupat locul 9.

în sfîrșit. cele 4 tinere eaia- 
ciste prezente la această puter
nică regată — Balog, Borcănea, 
Ocunschi și Burtea — au avut 
meritul de a se califica în fina
lele probelor de K 2 si K 4 — 
500 m, iar aici — în start cu 
unele din cele mai bune caia- 
ciste din lume — au ocupat 
locurile 7 și, respectiv. 8.

Vasile TOFAN

Gertrude Baomstark a remizat 
cu Eretova. In clasament conduce 
Eretova (Cehoslovacia), cu 2 p, 
urmată de Gertrude Baumstark 
(România), Klimova (Cehoslova
cia) — cite l'/2 p șl Makai (Un
garia) — 1 p.

Turneul feminin de la Moscova 
a fost cîștigat de Elena Ahml- 
lovskaia și Irina Levițina (am
bele U.R.S.S.), cu cîte 10% p din 
13 posibile. Rodica Reicher (Ro
mânia) a totalizat 2 p, ocupînd 
locul 14.

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI 
LA REGATE INTERNAȚIONALE 
La sfîrșitul acestei săptămtnl, 

caiaciștii și canoiștii noștri frun
tași vor lua startul la două re
gate internaționale. Simbătă șl 
duminică, un grup din care fac 
parte, între alții, Ivan Patzaichin, 
Gheorghe și Toma Simionov, Ion 
Birlădeanu, Nicușor Eșeanu, An- 
ghel Coman, Agafia Orlov și Nas- 
tasia Nichitov va participa la 
„Regata Nottingham". In ace
leași zile, un alt lot, avîndu-i 
In frunte pe Vasile Dîba, Lipat 
Varabiev și Marla ștefan, va 

concura la „Regata Belgrad".

ȘAHISTUL MÂRÂȘESCU - 
LIDER LA TIMIȘOARA

Turneul internațional de șah de 
la Timișoara are un nou lider, în 
persoana tînărulul maestru Nico- 
lae Mărășescu. El a cîștigat con
secutiv la Arapovicl șl Blriescu, 
remlzînd în runda a 4-a cu 
Dezse. Iată alte rezultate : Kne- 
zevlci — Bilek, Clocâltea — 
Lukacs, Ungureanu — Martino- 
vlci remize, Ilijin — Dezse 0—1, 
Neamțu — Arapovicl 9—1 (run
da a 3-a), Bilek — Ungureanu 
1—9, Martinovicl — Ilijin 1—9, 
Blriescu — Neamțu 1—0, Ciocâl- 
tea — Knezevicl și Lukacs — 
Arapovicl remize (runda a 4-a). 
în clasament : MĂRĂȘESCU 3 p, 
Bilek, Knezevici, Martinovicl 
2%, Ciocâltea, Blriescu, Dezse, 
Lukacs 2 p etc.

MOTO ■ La Rijeka, ta „Ma
rele premiu" al Iugoslaviei (a 
6-a probă a C.M.), la 500 cmc, 
victoria a revenit americanului 
Kenny Roberts („Yamaha"), cu 
o medie orară de 155,556 km. 
Alte rezultate: 125 cmc — Angel 
Nieto (Spania), pe „Minarelli* ; 
259 cmc — Graziano Rossi (Ita
lia), pe „Morbidelll"; 59 cmc — 
Eugenio Lazzarinl (Italia), pe 
„Kreldler".

NATAȚIE a Turneul de polo 
de la Vama a fost cîștigat de 
selecționata Ungariei — 19 p, ur
mată de formațiile U.R.S.S. — 
8 p, Bulgariei — 5 p. Mexicului, 
Greciei — cîte 3 p șl Australiei

ACTUALITĂȚI SI INITIATIVE
în ultimul număr (aprille-mal 

1979) al publicației Comitetului In
ternațional Olimpic, „Revue Olym- 
pique", de la LZiusanne, găsim 
interesante vești din lumea olim
pică, din viața federațiilor inter
naționale și a comitetelor națio
nale olimpice. Iată clteva dintre 
acestea, vlzînd viitoarele ediții 
ale olimpiadelor.

CĂLĂRIE. Federația ecvestră 
internațională Încearcă o primă 
experiență pentru a permite că
lăreților din lumea întreagă să 
se măsoare fără a avea de în
fruntat dificultățile deplasărilor 
etc. Este vorba de un concurs 
de obstacole „prin coresponden
ță", participanțll avînd de efec
tuat un parcurs standard (con
ceput de Hans Brlnckmann) pe 
propriul lor teren, în trei probe 
naționale de cîte două manșe.

BOB. Odată cu afilierea Iugo
slaviei, Federația Internațională 
de bobsleigh și tobogganing cu
prinde acum 24 țări repartizate 
astfel : 17 din Europa, 2 din 
Asia, 4 din America. 1 din Ocea
nia. FIBT organizează anual 
cursuri gratuite de antrenament 
pentru concurențli din țările care 
n-au obținut nici o medalie la 
campionate în ultimii 5 ani.

HANDBAL. Se vorbește tot mal 
Intens In cercurile specialiștilor 
acestui sport despre necesitatea 
Introducerii — măcar experi
mental — a regulii limitlnd tim
pul de atac la 45 de secunde 
(după modelul regulii celor 30 
de secunde din baschet). La fi
nalele olimpice de la Moscova, 
în cazul unor meciuri egale, se 
va proceda la o primă prelun
gire de 2X5 minute, la o a doua 
prelungire de 2X5 minute, și In 
sfîrșit. Ia alte prelungiri de cîte 
5 minute pînă la determinarea 
unul învingător.

HOCHEI PE GHEATA. Pentru 
prima oară, in cursul anului o- 
limplc 1989 nu se va disputa 
campionatul mondial, pentru a 
permite echipelor participante la 
Lake Placid să se prezinte in 
cea mal bună formă. La turneul 
olimpic echipele au fost repar
tizate în două grupe : A — Ca
nada, Finlanda, Olanda, Japonia, 
Polonia, U.R.S.S. ; B — R.F.G., 
Norvegia, România Suedia, Ce
hoslovacia, S.U.A. Aceste echipe 
joacă meciuri tur-retur. Primele 
două clasate din flecare grupă 
se califică pentru o grupă fi
nală in cadrul căreia îșl vor 
disputa medaliile în meciuri 
tur-retur. Clasatele pe locul 3 in

Din țările socialiste

JUANTORENA: SPORTIVII CUBANEZI ȚINTESC
MAI MULTE MEDALII OLIMPICE LA MOSCOVA

Dublul campion olimpic la 
400 și 800 m, Alberto Juanto- 
rena, a declarat zilele trecute 
la Ciudad de Mexico că va 
încerca să repete isprava de la 
Montreal și cu prilejul J.O. de 
anul viitor, de la Moscova. 
Juantorena. care se află în ca
pitala mexicană pentru a-și de
finitiva pregătirea în vederea 
Jocurilor Panamericane care se 
vor desfășura luna aceasta in 
Porto Rico, a spus că cei mai 
dificili rivali ai săi la 400 m 
vor fi nord-americanii Herman 
Frazier, William Smith Și Billy 
Mullins.

Valorosul atlet cubanez va 
rămâne pînă la 29 iunie in 
Mexic, unde va efectua — 
după cum declara antrenorul 
său, Jorge Cumbertach — pre
gătiri speciale pentru creșterea 
vitezei. Cumbertach a arătat că 
Juantorena realizează acum, a- 
lergînd fără să forțeze la ma
ximum, timpul de 21,09 Pe pri
mii 200 m și de 45,50 Pe 400 m, 
ceea ce reprezintă o diferență 
minimă față de performanța sa 
olimpică de la Montreal : 44,26. 
Antrenorul a mai declarat că 
Alberto Juantorena va adopta, 
la „Panamericanele" din Porto 
Rico, tactica, de la Jocurile A- 
mericii Centrale, desfășurate la

— 1 p. în ultima zl: Ungaria — 
Grecia 7—2; U.R.S.S. — Bulga
ria 5—4; Australia — Mexic 4—4.

ȘAH a în turneul de la Wad- 
dtaxveen (Olanda), după 4 runde 
conduce Karpov (U.R.S.S.) cu 
S'/2 p, urmat de Hort (Ceho
slovacia) 2 p. în runda a 4-a 
Karpov l-a învins pe Sosonko.

TENIS • în turneul de la Sur
biton (Anglia) ; Cox — Taygan 
6—7, 8—2, 10—8; Bengtsson —
Saviano 7—6, 6—7, 6—3; Pfister — 
Panatta 6—3, 6—1; Dibley — Tom 
Gullikson 7—6, 7—6; Amaya —
Gorman 6—7, 6—4, 6—4.

VOLEI A La Porto Alegre, ta 
meci amical (m): Brazilia — Ita
lia 3—9 (10, 10, 9). 

fiecare grupă vor juca un med 
direct pentru locurile 5—6.

natatie. Prima „Cupă mon
dială" de inot se Inaugurează la 
1 septembrie 1979 la Tokio. Fe
derația internațională de natație 
amatoare intenționează să încea
pă o vastă campanie mondială 
pentru răspîndirea Înotului, sub 
deviza „Hai la inot !“

YACHTING. Uniunea interna
țională a curselor cu vele anun
ță că, după experiența pozitivă 
a primei ediții, va ține cea da 
a doua ediție a campionatelor 
mondiale feminine de yachting 
între 5 și 15 septembrie 1979 la 
Rochester New York (S.U.A.), 
la două clase : Laser (catego
rie individuală) șl „420“ (pentru 
cupluri).

HALTERE. Federația internațio
nală de halterofllle anunță cîteva 
Importante evenimente și date : 
crearea Federației africane de 
halterofilie ; celebrarea in 1980 
a centenarului halterofiliei in 
lume șl aniversarea a 60 de ani 
de la crearea federației Interna
ționale.

★
Privitor la Jocurile Olimpice 

1984, clteva din hotărirlle ultimei 
sesiuni a C.I.O. : nu se acceptă 
proba atletică de 3000 m femei; 
se acceptă o probă masculină de 
tir la armă cu aer comprimat 
(în locul probei suprimate de 
armă la 309 m); se acceptă 
trei probe separate de tir pentru 
femei (cu maximum două con
curente de flecare țară), dar cu 
excluderea concomitentă a oricărei 
probe mixte; se acceptă o nouă 
probă cliclistă pe pistă, cursă indi
viduală cu adițiune de puncte, in 
sală, pentru bărbați (in locul 
probei <le tandem suprimate). 
Se amină hotărirlle privitoare 
la : reintroducerea tenisului in 
program, acceptarea badmintonu- 
Iul in program, acceptarea unor 
probe feminine de judo, introdu
cerea gimnasticii moderne (ar
tistice). Odată cu recunoașterea 
popicelor (cu 9 sau 10 popice) 
ca sport olimpic (ceea ce nu în
seamnă concomitent înscrierea 
în program !), se resping cereri
le federațiilor de biliard, trage
rea frtaghiei, karate, schi nautic,' 
sqwash etc. Potrivit regulilor o- 
limpice, nu vor fi Încurajate 
sporturile în care calitatea de 
execuție a materialului (echipa
mentului) ar putea conferi doar 
unora dintre sportivi un avantaj 
special la care ceilalți nu au ac
ces. De asemenea, nu stat accep
tate sporturile tributare pro
pulsiei mecanice.

Medellin : „In principal, arma 
lui este atacul. Startul va fi 
determinant in atingerea telu
lui : medaliile de aur la 400 
Și 800 m“.

Intr-o declarație tăcută zia
rului „Unu plus unu“, Juanto
rena a spus următoarele in le
gătură cu participarea sporti
vilor cubanezi la ediția de a- 
nul viitor a J.O. : „Cuba a cu
cerit 13 medalii Ia Jocurile de 
la Montreal, dintre care șase 
au fost de aur. La Moscova. 
Cuba va lupta să obțină 
și mai mult, să-și îmbunătă
țească rezultatele de la Mont
real și să demonstreze că spor
tul său se află în plină dez
voltare".

Fotbal
I âtveridioMe

CAMPIONATUL Portugaliei a 
fost cîștigat de F.C. Porto (pen
tru a doua oară consecutiv) cu 
50 p (39 meciuri), urmată de 
Benfica Lisabona — 49 p șt
Sporting — 42 p.

ÎN TURNEUL pentru tineret 
de la Toulon : Ungaria — Ar
gentina 1—0. U.R.S.S. — Irlanda 
1—0 ; Franța — Iugoslavia 1—0; 
Olanda — R.p. Chineză 2—1.

LA BELGRAD, ta fața a peste 
65 900 de spectatori, două selec
ționate Iugoslave au terminat la 
egalitate : 5—5. Încasările aces
tei partide fiind destinate fon
dului de ajutorare a sinistraților 
de pe urma cutremurului de 1» 
15 aprilie, din Muntenegru.

ÎN VEDEREA meciului dintre 
reprezentativa Argentinei și „E- 
chipa restului lumii", selecțione
rul acesteia din urmă. Italianul 
Enzo Bearzot, a convocat jucă
torii : Leao, Toninho, zico (Bra
zilia). Cabrlni, Tardelli, Causio, 
Bettega, Rossi (Italia). Koncilia 
șl Pezzey (Austria). Krol, Nees- 
kens (Olanda), Platini (Franța).' 
Bonhof și Kaltz (R.F.G.).


