
La Sig, in Valea Barcăuîui

„DACIADĂ ÎNSEAMNĂ CALEA 

SPRE SĂNĂTATE Șl LUMINA"
Sînt neasemuite în frumuseți 

locurile din ținuturile Barcău- 
lui. Șoseaua urcă spre Ciucea, 
șerpuind printre finețele care 
se întind pînă în umbra pădu
rilor, pe lingă lanurile de un 
verde albăstrui, acum, în plin 
iunie. Intrăm in Sig, comună 
cu case mari, în stil munte
nesc, împrăștiate spre obirșia 
apelor limpezi, pe alocuri în
spumate, ale riului care dă 
numele văii. Centrul comunei 
este școala generală. Nu cen
trul geografic, care ar fi mai 
greu de definit, ci inima aces
tei așezări : parcă simți că aici 
pulsează, tînără și viguroasă, 
viața Sîgului — în jurul clă
dirii proaspăt zugrăvite cu 
mușcate înflorite la ferestre, 
în curtea transformată, de puț:- 
nă vreme, într-una din cele 
mai frumoase baze sportive 
din tot ținutul.

Pe terenurile de joc întrece
rile sînt în plină desfășurare, 
în jur s-au adunat sătenii și-și 
privesc copiii cu o undă de ad
mirație în priviri. Zice un un- 
chiaș cu pălărie de oraș: „No, 
că faină treabă s-o făcut aici. 
Nu-1 credeam eu așa de vred
nic pe Vasile, flăcăul ăsta care 
se ocupă cu sportul”. „Păi o 

făcut, pentru Daciadă...*. zice 
unul din vecinii săi.

De unde știu bărbații din 
Sîg, de „Daciadă"? Știu, pentru 
că in primăvară, cind abia se 
topise omătul, s-a ivit o ..pro
blemă" în viața comunei. Școa
la din Sîg avea să fie gazda 
unei etape pe centru de co
mune a competiției „Cupa văi
lor sălăjene", din cadrul J3a- 
ciadei". Dar școala_ nu avea
bază sportivă.

ECHIPA OE BASCHET
LA UN TURNEU

Mîine pleacă in Cehoslovacia 
echipa de baschet feminin a 
României, care va participa la 
un mare turneu international. 
La întrecere vor fi prezente re
prezentativele Uniunii Sovietice, 
Japoniei, Ungariei. Poloniei. 
R. F. Germania, României și 
Cehoslovaciei A și de junioare. 
Antrenorul Traian Constantines- 
cu a selecționat următoarele 
sportive pentru această depla
sare : Mariana Andreescu, Ro-

TITULARIZAREA IN ECHIPA PENTRU BALCANIADA DE BOX 
DESTULE PROBLEME

a lui Simion Cuțov • ușile Gir gini s-a impus
• 0 surpriza plăcuta - craiouanul ion jeița

asa cum relatam și in cronica

SELECȚIONERILOR
• Reintrarea promițătoare 

abia in ultimul rund
Reuniunea de box disputată 

miercuri seara în sala Dinamo, 
la care au luat parte multi din
tre fruntașii acestei discipline 
sportive, urma să soluționeze 
problema alcătuirii echipei re
prezentative în vederea partici

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale reuniunii a fon 
cel dintre Dragomir Ilie (stingă) ți Carol Hajnal.

Foto : Dragoș NEAGU

pării la Campionatele balcanice 
care vor avea loc între 3 și 7 
iulie, la Tulcea.

Tehnicienii noștri au avut 
prilejul să-i vadă evoluînd, în 
partide în care de cele mai 
multe ori au fost intens soli
citați, pe principalii pretendenți 
la un loc în echipa națională. 
Mulți dintre titulari și-au păs
trat poziția, la unele categorii 
(acolo unde locul era vacant) 
s-au impus cei mai în formă 
în acest moment, iar la semi
grea, antrenorii se află încă în 
fața unei dileme. Dar, să tre
cem în revistă cele 11 categorii

— Ne-am sfătuit noi intre 
noi — spune directorul Petre 
Bonțe — apoi am cerut aju
torul tovarășului Oprea, pri
marul. Și primarul a spus : 
„Păi ce e de făcut ? Să ne a- 
menajăm și noi o bază spor
tivă ca lumea E vorba de 
„Daciadă", oameni buni 1".

Profesorul Vasile Antal. ..flă
căul care se ocupă cu sportul*, 
nu are specializare in educație 
fizică, dar are... inimă de spor
tiv. Știe ce vrea. Și a început 
o adevărată întrecere a mun
cii : pe jumătate din terenul 
școlii se săpau gropi, se grebla 
pămintul, se plantau puieții lo
tului experimental. Iar pe cea
laltă parte prindeau contur 
dreptunghiurile terenurilor de 
handbal (40,20 m) și volei, pis
ta de atletism, poligonul de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Profesori și 
elevi, oameni din comună ve- 
niți în ceasurile libere să dra 
o mină de ajutor, au muncit 
sâptămini in șir. Iar la data 
marelui eveniment, totul era 
gata : baza bitumimzaiă. îngră
dită, cu puieți de arbuști in 
jur. Pe un panou se poate citi: 
„Daciada* Înseamnă calea spre 
sănătate si lumini".

— Aka, de atunci, e inima 
Sîgului! — ne-a spus profe
sorul Vasile Antal, in pauza 
meciului de handbal pe care 
tocmai ii conducea.

Iată de unde știu oamenii 
veniți să asiste la întreceri 
despre cea mai mare cocr. pel- 
tie a sportului românesc. „Da- 
ciada"!

Viorel TONCEANU

FEMIMN A ROMÂNIEI 
ÎN CEHOSLOVACIA

dica Goian, Doina Mate Gheor- 
ghița Bolovan. lăliana Radules
cu, Maria Rosianu. Elena Filip. 
Diana Balas. Stefania Borș, 
Maia Cwțor. Eeaterina Brada. 
Magdalena PaU. Ca arbitru va 
oficia purtătorul ecusonului 
F.I.B.A. Augur Atanaseseu.

Tot cu acest prilej, arbitrul 
internațional George Chiralen 
va conduce partida masculină 
dintre Selecționata Europei și 
cea a Cehoslovaciei.

de greutate. Ion Boboc, deși 
a fost mai puțin incisiv, in ac
țiunile ofensive, decît îl cunoaș
tem. s-a afirmat la categoria 
semimuscă. Vicecampionul eu
ropean al .muștelor*. Daniel 
Radu, l-a învins clar pe dina- 

movistul Aurel Sircă, dar com
portarea sa i-a nemulțumit pe 
tehnicieni și. în special, pe 
spectatori. Acțiuni neregulamen
tare (sancționate în final, de 
arbitrul M. Ene, cu un avertis
ment). neseriozitate în ring, 
atitudine de vedetă (dezaproba
tă deseori de public) au fost 
manifestări care au umbrit car
tea de vizită a acestui (altfel) 
foarte talentat tînăr Pugilist. 
Sperăm că lecția de miercuri 
seara primită de D. Radu să-l 
readucă pe drumul bun.

La „cocoș" a fost declarat 
învingător Teodor Dinu. Dar,
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_ Grație, frumusețe. optimism, dragoste de viață sub soarele luminos al României socialiste, 
iată ce exprimă această frumoasă repriză de gimnastică ritmică modernă a reprezentantelor 
cravatelor roții cu tricolor' Foto : Vasile BAGEAC _,

30 de ani de la înființarea Organizației pionierilor

„MIȘCAREA SPORTIVĂ PIONIEREASCĂ,

FORMARE"
PARTE COMPONENTĂ A EDUCAȚIEI COMUNISTE 

A GENERAȚIILOR ÎN PUNĂ
Interviu cu tovarășul Vasile Văcaru,

vicepreședinte ol Consiliului Național al Organizației Pionierilor, 
președintele Organizației „Șoimii patriei*

Orgaaizația pionierilor săr
bătorește astăzi impi.nirea a 
30 de ani de însuflețită și rod
nică activitate, desfășurată sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru educarea 
revoluționară a copiilor din 
România socialistă, șoimi ai 

noastră, decizia l-a defavorizat 
pe gălățeanul Ionel Fanai te. 
Dealtfel, T. Dinu a terminat in 
dificultate meciul, primind și 
un avertisment pentru țineri 
repetate. Antrenorii l-au prefe
rat firește, pe pugiîistul din 
Galați. Gheorghe Oțele» a evo
luat mult schimbat in bine in 
partida cu metalurgistul Nico

Mihai IRAN CA

(Continuare in pag. 2—3)

PREA ADESEA CONSTATĂM CĂ „NU SE POATE" 
ABIA DUPĂ CE S AU FĂCUT INVESTIȚII MASIVE 
— Concluzii dupâ campionatul de contratimp pe echipe al rutierilor -

Comportarea rutierilor frun
tași și — implicit — rezultatele 
lor la recenta finală a campio
natului național de contratimp 
pe echipe. 100 km. au produs 
insatisfacție în rândurile oame
nilor sportului nostru cu peda
le. Nemulțumire justificată da
că facem un raport între inves
tițiile morale si materiale, pe 
de o parte, și performanțele 
realizate, pe de altă parte. Con
cluzia este clară : primul test 
al anului preolimpic a fost 
ratat.

Se știe — am mai scris — că 
în țările care se pregătesc să 
atace pozițiile fruntașe ale 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova rezultatele în această pro
bă sînt între 48 și 50 km pe 

patriei și purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor. Interviul soli
citat tovarășului Vasile Văcaru. 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor, președintele Organiza
ției „Șoimii Patriei", își pro
pune să sublinieze succesele 
mișcării pionierești intr-un do
meniu deosebit de îndrăgit de 
copii, sportul.

— In Legea educației și in- 
vâțămîntului se precizează că 
in munca de educare a tinere
tului școlar un rol important 
revine organizațiilor de copii și 
tineret, care sînt destinate să 
cultive _ — împreună cu școala 
șî familia — răspunderea co
piilor față de învățătură, do
rința pregătirii pentru muncă 
si viață, precum și pasiunea 
pentru sport Care ar fi. in a- 
eest context coordonatele miș
cării sportive pionierești ?

— Plecând de la adevărul că 
mișcarea, educația fizică și 
sportul reprezintă o latură a 
educației comuniste a genera
țiilor în plină formare. Orga
nizația pionierilor a fost per
manent preocupată să creeze 
un climat cit mai propice și, 
implicit să asigure un conți
nut cit mai bogat orelor de 
educație fizică în grădinițe și 
școli, activităților sportive ex- 
trașcolare. In strânsă legătură 

oră. Ba mai mult, a doua echi
pă a R.D. Germane a obținut 
recent o medie orară de peste 
50 km. Or. în aceste condiții, 
ale unei creșteri senzaționale a 
nivelului performanțelor, la noi 
nu numai că nu se fac pași 
idainte — chiar și timizi —, ci 
se înregistrează up regres alar
mant ! Campionii țării, cei care 
asigură integrai lotul național în 
proba de 100 km contratimp pe 
echipe, sportivii de la Dinamo, 
au alergat miercuri după-amia- 
ză cu o medie orară de 43.850 
km. Se invocă scuza vîntului 
potrivnic. Ea poate fi luată însă 
în seamă numai pe jumătate, 
pentru că vîntul i a incomodat 
Pe rutieri 50 km alți 50 km 
împingîndu-i din... spate. Pen

cu Ministerul Educației și în- 
vățămîntului. cu C.N.E.F.S, cu 
sprijinul larg și nemijlocit al 
organizațiilor de partid, s-au 
realizat în cei 30 de ani care 
au trecut de la înființarea pri
melor detașamente ale organi
zațiilor de pionieri lucruri mi
nunate, prin cuprinderea marii 
mase a copiilor in sport. Prac
tic, din cei aproape 3,5 milioa
ne de copii, citi numără orga
nizația. peste 2,6 milioane prac
tică exercițiul fizic, in mod or
ganizat, cu regularitate. în
făptuirea unui asemenea dezi
derat important a fost posibilă 
datorită condițiilor materiale 
mereu mai bune care au fost 

create. Mă refer la faptul că 
anual sînt cuprinși în tabere 
de odihnă, colonii pentru pre
școlari, excursii județene și in- 
terjudețene, în expedițiile „Cu
tezătorii", peste 1 250 000 de 
copii. Baza materială a spor
tului pionieresc se află în con
tinuă creștere. In 1979, de pil
dă, se vor amenaja cel puțin 
cite două baze sportive simple 
în fiecare localitate și cel pu
țin un sat de vacanță pe județ. 
Vor fi date în folosință 98 săli 
de sport în școlile generale, un 
bazin de înot (acoperit) la Bra
șov, două patinoare la Brăila 
și Tg. Mureș, 8 săli de sport 
la București. Sibiu, Arad, Con
stanța etc. Va fi complet rea- 
menajată baza sportivă „Cute-

Interviu realizat de 
Ti beri u STĂM A

(Continuare in pag. 2—3) j 

tru o discuție argumentat^ 
iată mediile orare realizate P» 
tronsoane de cite 25 km (s-44 
concurat între bornele kilonțț» 
trice 15 și 40 ale autostrăzii 
București—Pitești, adică de două 
ori dus-întors) :

Km 1—25 (cu vînt din spate) 
50.476 km.

Km 26—50 (cu vînt din față) 
42,056 km.

Km 51—75 (cu vînt din spate) 
47,418 km.

Km 76—100 (cu vînt din față) 
37,672 km.

Evident, parcurgerea acestor 
date scoate în relief scăderea

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 1—3)



PROGRESELE ÎN SELECȚIA Șl PREGĂTIREA 
TINERELOR HANDBALISTE SÎNT LA NIVELUL 
CERINȚELOR INTERNAȚIONALE ?

i

Folosind prilejul că am putut urmări, într-o competiție, pri
mele 8 echipe de junioare mici din țara noastră, am organizat o 
anchetă printre tehnicienii prezenți la această întrecere, cu scopul 
de a încerca o evaluare a generației de handbaliste care va avea 
ca obiectiv de performanță un rezultat cit mai bun la întrecerile 
post-olimpice în acest sens am pus două întrebări :

1. CUM APRECIATI SELECȚIA MAI ALES DIN PUNCT DE VE
DERE AL CALITĂȚILOR FIZICE ?

2. CUM V-AU PLĂCUT CONDUCĂTORII DE JOC, „ȘEFII DE 
PROMOȚIE" ? CE CALITĂȚI Șl CE LIPSURI AU ?

lată răspunsurile primite :

Prof. VASILE UNGUREANU 
(Vaslui) : 1. In comparație cu 
formațiile de junioare mari sau 
chiar cu cele din Divizia A sau 
B, la junioarele mici prezența 
handbalistelor cu gabarit este 
proporțional mai bună. Există și 
o explicație: in condițiile de 
virstă si de joc la această ca
tegorie jucătoarele înalte au o 
mare valoare. La acest turneu 
s-au remarcat un mare număr 
de jucătoare înalte si bine in
struite : M. Oacă (Făgăraș), A. 
Bică (Constanța), I. Bălăci (Cra
iova), G. Oncu (Sibiu) etc. 2. 
Aproape fiecare echipă a avut 
un conducător de joc. Dar ce 
diferență între aceste jucă
toare I Foarte puține au capa
citatea de a avea tot timpul 
inițiativa, de a dirija echipa, de 
a o conduce psihic, de a o in
fluența în bine. Cele mai btme ? 
Maria Imbrișcă (Vaslui), Rita 
Popăilă (Timișoara), Cristina 
Rusu (București), Aurelia Bol- 
dor (Dej).

Prof. ALEXANDRU RUS 
(Dej) : 1. Apreciez munca de 
selecție la această categorie de 
virstă drept mulțumitoare. Exis
tă multe jucătoare bine pregă
tite. Exemplele lui I. Bălăci 
(Craiova), M. Oacă (Făgăraș) 
sau A. Bică (Constanța) sint, 
Cred eu, edificatoare. 2. Condu
cătoarea de joc are un „rol" 
greu de îndeplinit, mai ales la 
această virstă. M-au impresio
nat Maria Imbrișcă de la Vaslui

și Cristina Rusu de la Bucu
rești. In rest, există unele ten
dințe de a „juca" acest rol, dar 
reușitele rtu sint mulțumitoare.

Prof. GH. BĂDEANU (Sibiu): 
1. Cred că munca de selecție 
nu a reprezentat un punct 
ciștigat in munca noastră. Poate 
că eu sint mai pretențios, dar 
aci este vorba de jucătoare de 
excepție, care să domine net 
restul echipei. In acest sens 
doar Mariana Oacă de la Fă
găraș poate fi un exemplu. 2. 
Nici la acest capitol nu stăm 
prea bine. La acest turneu n-au 
fost prezente efectiv in joc 
handbaliste de mare valoare. S-a 
detașat doar Maria Imbrișcă de 
la Vaslui.

Prof. DIETER CRISTIAN 
(Timișoara) : 1. Cerințele actua-

Ze în handbalul modern impun 
ca atenfia acordată in selecție 
gabaritului să fie de prim or
din. Și aci, la acest turneu, s-a 
văzut că noi toți, antrenorii, am 
neglijat acest aspect important 
al muncii noastre. Se cer efor
turi mari si făcute cu răbdare. 
Elemente sint... 2. N-am văzut 
un conducător de joc adevărat. 
Este un post dificil intr-o echi
pă. Poate mai tirziu să apară 
sportive care să influențeze to
tal și in bine jocul echipelor 
lor.

Prof. NICOLAE MARIAN 
(Făgăraș) : 1. Apreciez selecția 
drept bună. Aproape fiecare e- 
chipă a avut o jucătoare inaltă 
si in multe cazuri aceste tinere 
handbaliste au influențat in 
bine jocul echipei lor. Este ca
zul lui I. Bălăci (Craiova), M. 
Oacă (Făgăraș), Liliana Jorj 
(Dej). Dar aceasta nu este to
tul. Problema nu este astfel 
rezolvată. Trebuie lucrat în 
continuare cu aceste elemente 
de excepție. 2. Am văzut la fie
care echipă un „șef de promo
ție". Cu calitățile cerute aces
tui post au fost însă foarte pu
ține jucătoare. Trebuie să cău
tăm in continuare cu insistență.

FIȚA LOVIN și MARICICA PUICA, 
locurile 2—3 în bilanțul mondial ’79

ATLETI

4

Am selecționat răspunsurile mai bogate în idei și cu referiri 
mai exacte, deoarece problemele puse sint dintre acelea a căror 
rezolvare poate influența in bine dezvoltarea handbalului nostru 
feminin.

Este clar că există un progres în selecție, lucrurile prezen- 
tindu-se intr-adevăr mai bine. Dar, realizările nu sint „aliniate** la 
nivelul cerințelor pe plan mondial. Nu este suficient numai să ai 
o jucătoare inaltă ! Important este CUM JOACA ACEASTA 
HANDBALISTA 7 Din acest punct de vedere, doar M. Oacă și I. 
Bălăci sînt mai aproape de ceea ce se cere pe plan internațional.

In ce privește conducătorul de joc, situația se prezintă ceva 
mai slab. Chiar și „șefa de promoție- a întregii generații, care 
este această tinără extrem de talentată Maria Imbrișcă de la Vas
lui, are încă multe de învățat Deci, stimați antrenori, mai multă 
muncă, mai multă răbdare In cizelarea talentelor care există, 
pentru că jocurile de la Vaslui ne-au arătat că sînt multe hand
baliste cu mari posibilități de dezvoltare, dar care evoluează cu 
suficient de multe carențe de tehnică și tactică.

Călin ANTONESCU

Șeria tradiționalelor concursuri 
republicane de primăvară, ca și 
celelalte competiții atletice ale 
acestui sezon, au evidențiat cîțiva 
performeri autentici cu rezultate 
care se înscriu pe locuri frun
tașe ale clasamentelor, european 
și mondial, în acest an preolim- 
pic. Pînă la această oră, intre 
cele mai bune performanțe mon
diale ale sezonului se află:

800 m: 1:57,1 Olga Vahrușeva 
(U.R.S.S.) Soci 10.6; 1:57,4 Fița
Lovin (România) București 17.6; 
1 ;57,8 Maricica Puică (România) 
București 17.6; 1:58,2 Ileana Si-
lai (România) Helsinki 9.6; 1:59,1 
Anita Weiss (R. D. Germană) 
Dresda 13.6.

1500 m : 3:58,6 Ileana Silai
(România) București 16.6; 4:03,2
Maricica Puică (România) 2.6; 
4:04.4 Fița Lovin (România) 
București 16.6.

SULIȚA: 69,52- m
(R. D. Germană) Dresda 13.6; 
66.44 m Ute Hommola (R. D. Ger
mană) Karl-Marx-Stadt 
64.82 m Theresa Sanderson 
Britanie) București 3.6;
Eva Zorgo-Raduly 
Dresda 13.6.

Ruth Fuchs 
13.6;

26.5; 
(M.

; 84,56 m
(România)

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
C.F.R. BRAȘOV, SINGURA ÎNVINGĂTOARE IN 

BARAJUL DE RUGBY CARE A ÎNCEPUT IERI

CAMPIONATE • COMPETIȚII
CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T. LA A XXXIV-a EDIȚIE

între fruntașe se găsesc, de 
asemenea, Cornelia Popa cu 1,88 
m la înălțime, Doina Anton și 
Gabriela lonescu cu 6,55 m și, 
respectiv, 6,49 m la lungime, Mi- 
haela Loghin cu 18,78 m la greu
tate.

Toate aceste atlete . au la ac
tiv mulți ani de pregătire și de 
concursuri. Pe drumul lor calcă 
acum, destul de ho-tărît, un grup 
de atlete tinere, cu certe calități 
și posibilități de progres.

Bilanțul 1979 al aruncării dis
cului este în această privință 
destul de elocvent: 61,86 m Ar
gentina Menis, 61,76 m Florența 
Țacu (n. 1955), 55,86 m Maria 
Badea (n. 69), 55,08 m Mariana 
lonescu (n. 53), 54,10 m Elena
Anghel (n. 59), 53,86 m S uz an a 
Herman (n. 53). Exceptînd-o pe 
Argentina Menis, toate celelalte 
au înregistrat anul acesta cele 
mai bune rezultate din carieră.

Apreciind ad 
funcție de d 
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noastre arun 
Argentina M 
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așteptăm cu 
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cîmpul ungenl 
leva profesol 
c< la Lie. I 
marcat o iii 
valorică în I 
în 1976, 43,7l
1978 și anui I 
gătită și înl 
eași grij ă, M 
te șansele J 
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cut și cu 1® 
în 1977 ! »
Corina Gir® 
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ECHIPA PENTRU BALCANL
t

(Urmare din pag. I)

Ieri dimineața, pe stadionul O- 
limpia din București, a început 
turneul de baraj pentru două 
locuri sub... soarele Diviziei A. 
In prima partidă, de dimineață, 
s-au întilnit Politehnica Cluj-Na- 
poca (locul 13 în ultimul clasa
ment al primei divizii) cu Vul
can București, una din învingă
toarele barajului dintre câștigă
toarele celor patru serii ale eșa
lonului secund. Nu s-a simțit di
ferența de categorie, ba dimpo
trivă, bucureștenii au fost cei 
care, printr-o mai mare viteză, 
au dominat cîmpul de joc. Ei au 
fost (de regulă) primii la min
ge, cîștigînd astfel majoritatea 
angajamentelor din teren. Dar 
precipitarea, o anumită crispare 
și lipsa de experiență i-au îm
piedicat să tranșeze în favoarea 
lor scorul. Așa se explică aceas
tă egalitate: 3—3 (3—3), realiza
tă prin două lovituri de pedeap
să: Prisăcaru (min. 29: obstruc-

Bi
ss, 
un

ție asupra aripei Frățilă) și 
Unt, pentru clujeni (min. 
cînd „metalurgiștii** au făcut 
„ținut* in chiar fața butului lor). 
In continuare, scorul nu a mai 
putut fi modificat, deși ambele 
formații au trecut de clteva ori 
pe lingă majorarea lui. studenții 
clujeni, cu unele improvizații în 
echipa de bază (ne aflăm doar 
în plină sesiune de examene), au 
jucat ceva mai elaborat, mai
tactic șl au fost bine conduși in 
teren de tehnicul jucător care
este dr. Balint.

Un meci dlrz, dar de un nivel 
mediocru care a luat sfirșit cu 
un minim scor egal. A arbitrat 
bine D. Grigorescu (D.C.).
• Seara, pe același stadion, 

s-au întilnit fosta divizionară A 
C.F.R. Brașov cu Constructorul 
Constanța. Au cîștigat brașovenii, 
cu 3—0 (3—0), prin punctele mar
cate de Haralambie (drop.).

a Asociația sportivă P.T.T. or
ganizează duminică, ta cadrul 
„Daeiadei44, cea de a XXXIV-a 

tradiționalei competiții 
„Circuitul P.T.T.-. Ple- 
sosirile au loc ta fața 
atletism din str. 
Primul start. 1a

ediție a 
de marș 
cările și 
sălii de
Coravu. 
cel al seniorilor, al căror 
măsoară 20 km. Celelalte 
juniori I și n — 10 km, 
ni — 5 km. copil n — 
și copii 1 — 2 km.

RALIUL AUTOMOBILISTIC
A.C.R. 1 

ganizează 
ediție a 
„Coloana 
participa în acest an și opt e- 
chipaje formate din mineri. Com
petiția se va desfășura pe un 
traseu de 315 km, pe parcursul

Maior 
ora 8. 
traseu 
curse: 

juniori
1 km

filiala județului Gorj or- 
i duminică cea de-a 4-a 

raliului automobilistic 
infinitului4*, la care vor

• în cadrul campionatelor mu
nicipale de atletism ale Capitalei 
(juniori II). pe Stadion ul Tine
retului (sâmbătă de la ora 16 și 
duminică de la ora 8,30) se va 
desfășura un concurs de selecție 
in vederea alcătuirii totului de 
juniori m care vor lua parte, 
în august, la o competiție balca
nică pe stadionul „Averoff-4 din 
Atena.

„COLOANA INFINITULUI" 
cărora au fost incluse patru pro
be speciale de viteză ta coastă, 
precum și o probă de îndemâ
nare, programată la Încheierea 
raliului. Traseul probei de înde- 
minare a fost fixat pe una din 
străzile principale ale municipiu
lui Tg. Jiu.

CONTINUĂ ÎNTRECERILE DOTATE CU „CUPA TENIS 
CLUB BUCUREȘTI"

Andrei Leonte ți Elena Trifu au cîștigat „Cupa Dinamo"
Pe terenurile din vecinătatea 

Operei Române sînt în plină 
desfășurare întrecerile de tenis 
din cadrul circuitului divizionar 

dotate cu „Cupa T.C.B.4*. Pe 
tablourile de concurs sînt în
scriși aproape 100 de sportivi din 
Capitală si din țară, precum și* 
cîțiva tenismani din Ungaria. In 
sferturile de finală ale probei 
feminine de simplu s-au înregis
trat unele surprize, finalistele 
eoni petiției anterioare, „Cupa Di- 
namo“. fiind eliminate. ,Astfel, 
arădean că Dorina Brăștin a dis
pus cu 6—1, 7—6 de Adriana Ka- 
raiosifoglu, iar Gabriela Szbkd a

A,

— ----- -—. 
PE MICUL ECRAN
SIMBATA 23 IUNIE, ora 17: 

„O cupă de cristal la Me
diaș" și ,,Venus pe... gazon", 
reportaje de Gh. —------- -
ora 17,15: Fotbal: 
finalei ultimului 
mondial. Argentina 
(rezumat primit de .. _

DUMINICA 24 IUNIE, 
17 : Fotbal : Dinamo — 
Argeș (transmisiune 
de la stadionul Dinamo), co
mentator Cristian Țopeseu ; 
ora 10,15 (programul II) : 
lerama sport, emisiune 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 27 IUNIE, 
17 : Fotbal : Transmisiuni 
recte alternative din semifi
nalele Cupei României : Di
namo — sportul studențesc, 
de la București (comentator 
Eftimie lonescu) și Steaua — 
Steagul roșu, de la Pitești 
(comentator Radu Urzlceanu).

Frunză ; 
reeditarea 
campionat 
— Olanda 
la Berna) 

ora 
F.C. 

directă

Ie
de

ora 
di-

întrecut-o cu 6—1, 6—0 (!) pe
Elena Trifu. La simplu băieți 
juniorul Dan Caragață l-a învins 
cu 2—6, 6—4, 6—4 pe experimen
tatul Gheorghe Copăceanu.

Cîteva rezultate din turul 
Simplu masculin: Octavian Vîl- 
cioiu — Vasile Untea 6—3, 6—0; 
Sorin Popa — Laurențiu Soare 
2—6, 6—4, 6—3; Istvan Feher (Un
garia) — Constantin Tatu 6—1, 
(r—4; Adrian Mîrza — F. ’ Birkes 
(Ungaria) 1—6, 7—5, 7—5; Adrian 
Marcu — Dan Bucătarii 6—1, 
6—3; L. Kal.amar (Ungaria) — 
Vasile Tomescu 7—6, 6—4; Con
stantin Popovici — Liviu Vîrgo- 
lici 6—0, 6—4. Simplu feminin
(sferturi de finală): Simona Nun- 
weiller — Ana Breda 6—2, 6—2, 
Cristina Cazacliu — Reia Ange- 
lescu 6—2, 6—3. întrecerile conti
nuă. (S. ionescu — coresp.).

★
Tot în cadrul circuitului divi

zionar A s-au desfășurat și în
trecerile pentru „Cupa Dinamo44, 
competiție organizată de clubul 
bucureștean. La simplu masculin 
finala s-a disputat între Andrei 
Leonte și Constantin Popovici, 
primul cîștigînd cu 6—3, 6—2. Fi
nala de simplu femei: Elena Tri
fu — Adriana Karaiosifoglu 6—4, 
5—7, 6—2.

II.

De azi, pinâ duminică, la Slănic Moldova 
FINALA „CUPEI U.G.S.R." LA OINĂ

lată
acest 
grafic 
■riște, 
Sibiu, 
loza Tr. Severin, Electrocontact 
Botoșani, Avlntul Reghin șl Com
binatul pentru prelucrarea lem
nului Bacău. Vor mal participa 
ca invitate formațiile A. S. Ar
mata Constanța și Universitatea 
București.

Comisia de sport-turism a Con
siliului Central al U.G.S.R. In 
colaborare cu Consiliul județean 
Bacău al sindicatelor și F.R.O. 
organizează, inceptnd de azi și 
pînă duminică, finala „Cupei 
U.G.S.R." la oină, competiție tra
dițională, rezervată echipelor din 
Întreprinderi și instituții. între
cerile se vor desfășura pe sta
dionul din frumoasa stațiune 
Slănic Moldova.

formațiile calificate 
turneu: Combinatul 

București, Metalul 
Torpedo Zămești, 
Laminorul Roman,

pentru 
poli- 

Ttrgo- 
C.F.R.
Cdu-

Popa, devenind titular la cate- *. 
goria pană. O situație asemănă
toare cu cea de Ia cat. cocoș 
a avut loc și la semiușoarâ. 
Florian Livadaru, deși n-a 
boxat la valoarea sa. a ciștigat 
meciul, dar a fost declarat — 
în mod eronat — învins în par
tida cu tinărul dinamovist Flo
rin Stan. A fost selecționat to
tuși, Fl. Livadaru, considerat 
superior de către tehnicieni.

Simion Cuțov și-a făcut o re
intrare promițătoare, manifes- 
tind poftă de luptă și multă 
inventivitate în ring. La „semi- 
mijlocie", în absența lui I. Bu- 
dușan (accidentat), locul în e- 
chipă și l-au disputat 
viștii Ion Vladimir și 
(in Ghindăoanu. Mai 
mal precis în lovituri, 
Vladimir.

Vasile Gîrgavu a cîștigat din 
nou „duelul" cu Nicu Chiovea- 
nu, dar nu fără dificultăți. Du
pă primele două runduri. Chio- 
veanu avea avantaj pe foile de 
punctaj. r':—’*•’ 5—" ! - ~
parținut 
lecționat 
mijlocie 
balcanic 
teanul Sandu ____ ______
este accidentat). La semigrea, 
antrenorii se gîndeau să-1 intro
ducă în echipă De rapidistul 
Viorel Vasile. Craioveanul Ion 
Joița (victorios prin k.o.) i-a

pus insă i 
ei trebuie! 
Joița și | 
sent de Ia

Ion Ceri 
in acest I 
dat la cal 
componenj 
ticipa, întl 
Turneul I 
competiția 
iova. 1

30

4

dinamo- 
Constan- 
ofensiv, 

a învins

(U

Finalul, însă, i-a a- 
clar lui Gîrgavu, se- 
la mijlocie mică. La 

este titular campionul 
de anul trecut, gălă- 

Tîrilă (Silaghi

PREA ADESEA CONSTATAM CA „NU SE POATE"
(Urmare din pag. 1)

„CUPA TRIUMF"
la caiac-canoe

Clubul sportiv școlar București 
organizează duminică, 24 iunie, 
cu începere de 5a ora 8, pe la
cul Herăstrău, Un concurs de ca
iac-canoe dotat cu „Cupa Tri
umf". Concursul cuprinde probe 
rezervate juniorilor pe distanțele 
de 5W ji 1 000 metri.

forței echipei în a doua parte 
a cursei. Mediile orare — cu 
vint ajutător sau potrivnic — 
au fost cu 3—4 km mai mici 
decît pe prima parte a între
cerii. Ce se poate spune ? Fie 
că pregătirea formației cam
pioane a fost precară la capi
tolul rezistență în regim de 
viteză, fie că oamenii ei n-au 
considerat necesar să forțeze 
cînd era evident că n-are cine 
să le pericliteze poziția de li
deri autoritari. în ambele va
riante, vina este la fel de mare. 
Dacă pregătirea este insuficien
tă înseamnă că masivele inves
tiții făcute pentru fruntașii 
sportului nostru cu pedale au 
fost irosite. Dacă dinamoviștii 
s-au menajat, lucrurile sînt 
grave pentru că acest campio
nat a avut tocmai menirea de 
a le testa valoarea^la capătul 
unei etape de muncă. Mai exis-

tă și o altă explicație, poate 
cea mai aproape de adevăr. Și 
anume aoeea că între primii doi 
oameni — Teodor Vasile ți 
Mircea Komașcanu — și ceilalți 
există o mare discrepanță valo
rică. Nici Marin Valentin, nici 
Traian Sîrbu, nici Nicolae Savu 
n-au împlinit speranțele puse 
in ei. Motive nu există. Au 
avut condiții excelente de pre
gătire. n-au fost introduși în 
competiții cu multe etape, fiind, 
cum s-ar spune, menajați 
ș.a.m.d.

Cum se poate motiva faptul 
că n-au ajuns la nivelul maxim 
al posibilităților ? La 22 de ani, 
cit au Traian Sîrbu și Marin 
Valentin, alți alergători 
celente performanțe : 
Suhurucenko cîștigă 
Păcii" (după ce cu un 
înainte cucerise primul loc în 
„Tour de l’Avenir"), iar Giu
seppe Saroni trece primul linia 
de sosire în „Turul Italiei" ! 
Asta ca să nu mai vorbim de

fac ex- 
Serghei 
„Cursa 

an mai

cei de 24 de ani cit au Nicolae 
Savu, Costică Bonciu și alții... 
La virstă cînd îi socotim pe 
rutierii noștri prea „cruzi", alții 
cîștigă mari tururi, campionate 
mondiale și- olimpice. Dealtfel, 
în ciclismul nostru nu arareori 
se trece direct din plutonul 
„speranțelor" în cel al „vete
ranilor**.

Situația nu mai poate dăinui. 
Ori sînt capabili de performan
țe la nivelul exigențelor, ori 
nu. în cazul celui de al doilea 
răspuns, lucrurile trebuie lămu
rite din timp și nu după ce 
s-au epuizat fondurile. Prea a- 
desea oamenii ciclismului nos
tru și-au recunoscut lipsa de 
potential abia după ce au con
sumat ani de zile resursele 
sportului cu pedale. Pînă la 
urmă cineva va trebui să răs
pundă nu numai pentru nereu
șite. ci și pentru scurgerea în 
van a unor fonduri, pentru 
plimbările fără rost ale unor 
pleziriști.
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vor 
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Sublinieri

.balonului rotund" 
mereu forța tradiției, 

face că U.T.A. și-a per- 
locul în Divizia A in 
rind ca urmare a tra-

internațional de 
participă 23 de 
in 7 grupe pre- 
invitate se nu- 

Lane-

An- 
acest 

Ltativ.
1978 

poc-

Radu II

într-o disciplină și, tot- 
perspectiva ca unii din- 
să realizeze o nouă ca- 
Acest aspect se reali- 
prin intermediul clubu-

LA ÎNFIINȚAREA ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

RA PRINTRE MARII CÎȘTLGĂ- 
TORI î

Tragerea Loto de astăzi, 22 iu
nie, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 18.25.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 IUNIE 1979

Cat. 1: 2 variante 100% (autotu
risme Dacia 1300) și 1 variantă 25% 
o 17.500 lei; cat. 2: 8,50 a 10.726 
lei; cat. 3: 17,75 a 5.137 lei; cat. 
4: 20,75 a 4.394 lei; cat. 5: 150,25 
a 607 lei; cat. 6: 266,25 a 342 lei; 
cat. X: 1.568 a 100 lei. Report la 
categoria 1: 203.216 lei.

Autoturismele ,,Dacia 1300" de îa 
categoria 1, realizate pe bilete ju
cate 100%, au revenit participanților: 
NINEL IOFCEA din comuna Ștorobâ- 
neasa, jud. Teleorman și MIHAELA 
GHEORGHE din București.
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FOCUL ELANULUI
SI HAMACUL TRADIȚIEI a w

F.C. Baia Mare, Glo- 
și Chimia Rm. Vilcea 
în primul eșalon ! 
fie explicația ?
unii observatori ai 
această performanță 
dacă mai era nevoie, 

nostru.

Unul din evenimentele cam
pionatului Diviziei A care iși 
trăiește ultimele ore este faptul 
că toate cele trei echipe promo
vate din Divizia B iși păstrea
ză locul în ediția viitoare, și 
asta chiar înainte de consuma
rea ultimei etape.

Așadar, 
ria Buzău 
au rămas

Care să 
Pentru 

fotbalului, 
sugerează,
diluarea campionatului 
Cu alte cuvinte, echipe cu un 
Profil tchnico-tactic destul de 
conturat ca U.T.A., F.C. Bihor 
și, mai puțin, Corvinul Hune
doara (sau oricare din celelalte 
echipe amenințate) au cedat în 
bătălia surdă a campionatului.

Afirmația ar putea să fie 
întemeiată, deși nu are o de
plină acoperire. Cele trei echi
pe care vor continua să joace 
în Divizia A, chiar dacă sint 
cu o experiență mai redusă, au 
adus in acest campionat un plus 
de tinerețe, de vigoare și, dacă 
vreți, de încăpăținare, adică 
arme care deși nu rezistă la... 
rafinații fotbalului, sînt realități 
peste care nu se poate trece. 
Mai mult decît atît, această 
tinerețe, această vigoare, devine 
un coeficient din ce in ce mai 
important în disputa cu ele
mentele clasice ale fotbalului de 
altă dată. Și nu este întimplă- 
tor faptul că aceste trei echipe, 
remarcabile prin tinerețe și vi
goare, sînt conduse de cei mai 
tineri antrenori din Divizia A 
— i-am numit pe Marcel Pi- 
gulea, Puiu Ionescu și Viorel 
Mateianu.

Ce au reușit aceste trei echi
pe ? în primul rînd, se consta
tă o interesantă simplificare a 
ideilor despre joc. intr-un mo
ment în care fotbalul pare pîn- 
dit de teoretizări excesive. în 
campionatul care se încheie du
minică, F.C. Baia Mare repre
zintă disciplina tactică severă 
(poate, uneori, prea severă), 
Chimia Rm. Vîlcea aduce o 
anumită subtilitate tehnică în 
iurul lui Carabageac. iar Gloria 
Buzău prezintă cite ceva din

spiritul tranșant al fostului in
ternațional Puiu Ionescu, care 
a redus totul, cu mult curaj, la 
valorificarea calităților de gol- 
geter ale lui Stan și la elanul 
greu de stăvilit al stoperului 
Nicolae. Cu alte cuvinte, în ca
drul echipelor mai sus pome
nite, tinerețea și vigoarea au 
fost susținute și de un cadru 
tehnic adecvat.

Toate aceste considerații nu 
ne pot îndepărta insă de la 
ideea că echipele promovate 
și... rămase în Divizia A isi 
datorează locul ÎN PRIMUL 
RÎND ELANULUI ȘI TINERE
ȚII. realitate care depășește 
pină și cadrul fotbalului, feno
menul avînd implicații mai a- 
dînci. Să ne explicăm.

în lumea 
stăruie 
Așa se 
petuat 
primul
diției. Așa se face că F.C. Bi
hor a trăit, deseori, și din 
amintirea fostului C-A.O. sau 
al lui I.C.O., cîndva campioană 
a României. Așa se face că și 
alte echipe transilvane s-au 
bazat deseori pe puterea tradi
ției. (într-o categorie asemănă
toare se află și Politehnica Ti
mișoara. care a cam început 
să apeleze la ultimele fonduri 
ale tradiției sale).

Campionatul din acest an. cu 
„grupul celor trei" echipe tine
re, este un avertisment dat 
echipelor care se odihnesc în 
hamacul tradiției. Și ce poate 
fi mai sugestiv dccit faptul că 
două echipe ca Gloria Buzău 
și Chimia Rm. Vilcea. cu sta
dioane — în construcție — în 
Cring și în Zăvoi, adică în 
locuri de petrecere cîmpeneas- 
că. au forța necesară pentru a 
înfrunta și a învinge tradiția.

Inregistrînd fenomenul, nu ne 
rămîne decit să sperăm că a- 
ceste echipe tinere, conduse de 
antrenori tineri, se vor bate în 
continuare, pentru a spulbera 
ideea că acest fenomen e ți
nui de conjunctură și nu face 
decît să confirme diluarea cam
pionatului. Așteptăm cu încre
dere.

IN AȘTEPTAREA UNUI DERBY FĂRĂ

Dudu Georgescu

DINAMOONUL FOARTE 
GREO !“

DUPĂ 33 DE ETAPE, 
SÎNTEM LA UN GOL

DE TITLU!"

alte ocazii : pc plan sportiv, 
Organizația pionierilor și-a 

^asigurat o structură stabilă și 
"puternică prin intermediul 
cercurilor sportive. Ce se do
rește, de fapt, de la aceste nu
clee ale sportului pionieresc ?

— Cercurile sportive pionie
rești din cadrul asociațiilor 
sportive școlare reunesc pe toți 
copiii iubitori ai mișcării, ai 
exercițiului fizic, după aptitu
dini și preferințe. Structura lor 
este, intr-adevăr, puternică, iar 
suprafața apreciabilă. Cîteva 
cifre : în atletism au fost crea
te 5 750 cercuri sportive, gim
nastica, numără 1 450, înotul 
870, jocurile sportive (inclusiv 
fotbalul) 12 400. De asemenea, 
la șah ființează 3450 de cercuri 
sportive, la tir 1 880, la tenis 
3 650, la schi și patinaj 1100, la 
turism peste 5 000 Evident, 
cercurile sportive urmăresc 
cuprinderea permanentă a co
piilor " ' ........................
odată, 
tre ei 
litate. 
zează . ______r___ ...
rilor sportive Pionierul, în pre-

zent 20 la număr în întreaga 
țară, în care sînt promovați co
piii cei mai dotați, în special 
în gimnastică, înot, judo, schi, 
tir și patinaj. Cel mai buni 
djptre ei iși continuă activita
tea în vacanțe, în taberele 
„speranțelor olimpice".

pionieriei spor- 
eel aplicativ cu 
general sportu- 
alcătuiesc un 

de vast...

— în cadrul 
tive, turismul, 
precădere și in 
rile aplicative, 
capitol extrem

— Este, intr-adevăr, o activi
tate cu un volum foarte bogat, 
cu practicanți numeroși ' Dez- 
voltînd turismul aplicativ, spor
turile tehnico-aplicative, venim 
în întimpinarea dorinței copi
ilor, care înțeleg semnificația 
politică a cincinalului actual, 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice. „Expedițiile Cutezăto
rii", organizate prin autogospo- 
dărire, acțiunea „Asaltul Car- 
paților", de trasare sau reașe
zare a unor trasee turistice, 
sint expresii ale turismului a- 
plicativ. Cit privește sporturile 
tehnico-aplicative, ele sînt 
ilustrate prin activitatea a sute 
de cercuri de aeromodele, 
navomodele și karturi existen
te pe lingă Casele pionierilor 
și șoimilor patriei, precum și 
printr-un complex aplicativ cu 
fază finală pe țară.

— Anul 19'9 are o semnifi
cație aparte, fiind și „Anul In
ternațional al Copilului". Cum 
este oglindit evenimentul pe 
planul activității sportive ?

— Acționînd în deplină con
formitate cu Declarația Drep
turilor copilului, adoptată de 
O.N.U, societatea românească 
veghează cu consecvență la o- 
crotirea copiilor, pentru asigu
rarea accesului lor neîngrădit 
la învățătură, știință, cultură 
și sport, pentru a forma din 
copii și tineri cetățeni vrednici, 
demni și egali, participanți ac
tivi la continua înflorire multi
laterală a patriei. O expresie a 
adeziunii copiilor de la noi la 
ideea generoasă de solidaritate

întîlnire cu _ _
Intea antrenamentului dejoi al piteștenilor.

— Crezi că cele 4 goluri avans din clasamentul 
eficacității sint , 'suficiente spre a-ți asigura defini
tiv locul I ?

— Probabil. Mai cu seamă că principalul concu
rent, bunul meu prieten Stan, joacă duminică in 
deplasare. Interesant, dar nu și măgulitor, in ediția 
19*5/76 — cu zo de goluri, mă clasam abia pe locul 
III. In cele 5 campionate de ,,A“ în care am jucat 
pină acum, nu am coborit sub 15 goluri. Sigur, 
nu mă pot lăuda cu acest barem. Poate, doar, 
cu o oarecare constanță...

— Se pare că ratezi foarte mult.
—.Da. Este adevărat. Mă gîndesc insă că, fără 

ratări, o parte din farmecul fotbalului ar dispărea. 
Observația nu mă scuză pentru acele mingi care 
erau 90 la sută gol. rămase netransformate.

— Cine sint principalii coautori ai reunitelor tale 
in materie de eficacitate ?

— Mai intii echipa. Apoi, ca aport special, Dobrin. 
D. Nicolae, Iovănescu.

— Care sint preferații dintre golgeterii fotbalului 
nostru î

— Dumitrache și D. Georgescu.
— Speri să depășești baremul de care vorbeai, 

în viitorul campionat ?
— Sper. Mai cu seamă eă în campionatul care se 

termină duminică, nu am jucat 6 etape. Poate că 
dacă evoluam în toate partidele aș fi depășit încă 
de pe acum acest mic record personal.

— Nu te pot scuti de subiectul la ordinea zilei: 
meciul pentru titlu cu Dinamo.

— Noi avem un joc greu, Dinamo unul foarte 
greu. Pentru că noi pornim cu două șanse din trei. 
Pentru că ar fi prea de tot să pierdem al doilea 
titlu consecutiv Ia golaveraj ! Apreciez valoarea 
partenerilor noștri de întrecere, dar cred că avem 
și noi argumente cu care să ne realizăm, nu-i așa, 
marea dorință a dobindirii celui de-ai doilea titlu 
al clubului nostru.

In mai multe localități de pe 
litoralul iugoslav al Mării Adria- 
tice se desfășoară de cîteva zile 
un mare turneu ‘ ’
juniori la care 
echipe, împărțite 
liminare. Printre 
mără Slovan Bratislava, 
rossi Vicenza, o selecționată din 
R. P. Chineză și altele. Echipa 
noastră, Luceafărul București, a 
făcut parte din grupa a II-a a 
turneului, alături de formațiile 
iugoslave Vojvodina Novi Sad, 
Orijent Rijeka și Osijek. Iată 
rezultatele înregistrate de tinerii 
noștri jucători: 1—1 cu Vojvodi
na, 5—0 cu Orijent și 6—0 cu 
Osijek. Turneul continuă.

cu toți copiii lumii este orga
nizarea, la nivelul fiecărei uni
tăți de pionieri și șoimi ai pa
triei, a concursurilor și compe
tițiilor la atletism, gimnastică, 
volei, baschet, fotbal, oină, kar- 
turi, judo și altele. Aceste în
treceri au însemnat o sărbă
toare a sportului pionieresc în 
fiecare școală.

— Cum va fi sărbătorită 
Ziua pionierilor, cea de-a 30-a 
aniversare a constituirii pri
melor detașamente de pionieri 
și Anul Internațional al Copi
lului ?

— în Capitală, în Parcul Ti
neretului, peste 25 000 de pio
nieri și șoimi ai patriei vor 
lua parte la festivitățile ce se 
vor organiza aici, exprimîn- 
du-și dragostea și recunoștința 
față de partid, față de părin
tele lor iubit, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cu a- 
cest prilej va fi inaugurat șan
tierul Centrului copilului și 
Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei. Va urma un 
spectacol găzduit de Palatul 
sporturilor și culturii. Apoi se 
vor desfășura demonstrații teh
nico-aplicative, sportive și de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. între acestea — lansări 
de nave, aero, navo și modele 
telecomandate, aruncări la țin
tă, trasee de parcurs aplicativ, 
demonstrații de gimnastică 
mică, sportivă și altele. în 
treaga țară vor avea loc, 
asemenea, festivități care 
marca aceste importante i 
nimente, din programul cărora 
sportul, firește, nu va lipsi.

în încheierea interviului a- 
cordat, tovarășul Vasile Văcaru 
a ținut să transmită felicitări 
tuturor pionierilor și șoimilor 
patriei, iar cadrelor care lu
crează cu copiii — cele mai 
calde mulțumiri pentru activi
tatea lor neobosită pusă în 
slujba creșterii viitorilor oa
meni de nădejde, constructori ai 
socialismului și comunismului.

Dudu Georgescu, fostul golgeter. primește cu plă
cere propunerea de a figura in pagină alături de 
noul golgeter, Radu II.

— Ce zici de succesorul tău Dudule?
— îmi pare bine că a ciștigat Radu 11, fie și nu

mai pentru faptul că Stan s-a dovedit a fi un pic 
prea mindru intr-un interviu T.V., împreună cu 
Radu II, cind erau la egalitate. Radu II cîștigă pe 
merit. E un jucător mai subtil și, dacă vreți, în 
cei patru ani în care am fost golgeter, l-am simțit 
mereu undeva pe aproape, ceea ce demonstreazămereu undeva pe aproape, ceea 
calitățile „omului de gol".

— Cum explici eclipsa ta 1
— Am lipsit șapte etape și am___ ______ ____

dentari care au lăsat urme. Ca să fiu sincer, și 
astăzi mă doare puțin glezna. Dar, dacă am să 
marchez două goluri in acest ultim meci cu F. C. 
Argeș, regretul de a nu fi printre primii și în 
acest an se va șterge.

— Ce zici de „finala" cu F. C. Argeș ?
— Meci greu. împotriva unei echipe care știe 

foarte bine lecția apărării și „împunge" destul de 
bine pe contraatac. Sint convins că argeșenii vor 
încerca să ne surprindă in primul sfert de oră: 
Dacă n-o să reușească, prevăd că o să se retragă 
în apărare, și atunci, chiar dacă ne va fi mai 
greu, golul tot o să cadă, tn orice caz, o șă fie 
un meci foarte aspru. Aș fi vrut tare mult să 
putem oferi un mare spectacol fotbalistic milioa
nelor de telespectatori, pentru că, orice ați spune, 
tot urma alege, dar va fi greu. Asța nu înseamnă 
că nu vom încerca totul, ca să fie și bine, pentru 
noi, și frumos, pentru toți.

— Care ar fi punctele tari ale lui F. C. Argeș ?
— Pasele' neașteptate ale lui Dobrin, plecările ra

pide, pe furiș, ale lui Radu u și... norocul lui 
Cristian.

— Care ar fi punctele tari ale lui Dinamo ?
— Faptul că am ajuns aici, adică la un gol de 

titlu, tn orice caz, duminică va putea fi văzut cel 
mai ofensiv Dinamo cu putință. Noi nu avem va
rianta remizei. Și, după părerea mea. aricit ar pă
rea de ciudat, acesta e un... avantaj.

avut cîteva acei-

I. Ch.

PARA MĂLĂIAȚĂ...
Campionatele școlilor ge

nerale și liceelor se află în 
faza finală a primei lor 
ediții. înființate în vara a- 
nului trecut cu scopul de a 
cuprinde în sfera lor un 
număr cit mai mare de copii, 
să le ofere un cadru orga
nizatoric corespunzător Prac
ticării celui mai îndrăgit 
dintre sporturi, aceste com
petiții s-au desfășurat 
bune ......
Si, așa 
era de 
tat. au 
sufragiile marii majorități a 
elevilor. Dar. dincolo de e- 
mulația pe care o creează, 
aceste întreceri mai au o 
menire : ele sînt excelente 
prilejuri de descoperire a 
unor reale talente, care să 
fie apoi indrumate spre pe
pinierele fotbalului.

Așadar, elevii joacă acum 
aproape tot anul. Și așteaptă 
OCHIUL SELECȚIONERU
LUI, al acelor antrenori care 
să hotărască ce copil posedă 
însușirile necesare pentru a 
fi angajat intr-un proces de

condiții 
cum 

aștep- 
întrunit

instruire adecvat. Numai că 
, ei, antrenorii care au dato
ria să facă acest lucru, igno
ră orice competiție școlară 
și tratează cu superficialita
te cea mai importantă verigă 
din activitatea cu copiii și 
juniorii : SELECȚIA. Nu de 
mult subliniam faptul că 
doar un singur antrenor din 
Divizia A — Traian Ionescu 

a fost prezent la jocurile 
turneului final 
de juniori de la 
Brașov! Știm, 
de asemenea, 
Leonte ianov- 

schi, la Pitești, Nicolae Gor- 
gorin, la Galați, și alți cîțiva 
din aceeași... gardă ca și ei 
URMĂRESC, an de an, com
petițiile școlare. Restul, adi
că marea majoritate, așteap
tă să le vină talente la club. 

Așteaptă... para mălăiață ! 
Am mai semnalat și cu alte 
ocazii această atitudine. O 
facem și acum cînd compe
tițiile școlare se află în faza 
lor finală.

taurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI... • ȘTIRI... • ȘTIRI... • ȘTIRI..:» * __ - • » _ _
A FLACĂRA AUTOMECANICA 

MORENI — DINAMO BUCU
REȘTI 2—4 (1—1). Partida a avut 
loc miercuri după-amiază și a 
oferit spectatorilor un joc atrac
tiv. Au marcat Vintilâ și Ilie, 
pentru gazde. Țevi (2), Sătmă- 
reanu și I. Moldovan, pentru Di
namo. din rindurile căreia a lip
sit doar D. Georgescu. (G. ILIN- 
CA — coresp.).
• MASURI ORGANIZATORICE 

LA F. C. BIHOR. în scopul Îm
bunătățirii activității în. cadrul 
clubului de fotbal orădean șl

pentru obținerea unul salt cali
tativ, a fost reorganizată condu
cerea clubului. Ca președinte a 
fost ales dr. loan Popa — direc
torul direcției sanitare județene,' 
iar ca vicepreședinți Grigore Ca- 
cuci, Eugen Coif, Zoltan Bir o, 
Dumitru Birta, Florian Hîrcă și 
Teodor Pop. (I. GHIȘA — coresp).

• Aflăm trista veste a înce- 
tării din viață a lui Emil Kro
ner, reputat arbitru de fotbal, 
ani îndelungați președinte al Co
legiului central de arbitri, pre
ședinte de onoare al colegiului 
municipal București.

ORICINE JOACĂ, POATE ClȘTlGA:
• AUTOTURISME 

1300" sau 
120 L".

• 50.000, 25.000,
lei etc.

„Dacia 
„Skoda

10.000

• EXCURSII ATRACTIVE 
în R.D. Germană sau 
R.P. Polonă.

Se efectuează 5 extrageri 
în 2 faze, cu un total de

42 numere !

UA CB IUNIE 1S7O 
trajere exeepțloaaii

BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPĂ LA 
TOATE EXTRAGERILE I
SE POATE JUCA Șl IN COTĂ DE 25%.
ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR 
- LUNI 25 IUNIE.
MAI MULTE BILETE JUCATE
SANSE DE CÎȘTIG I

MAI MULTE



DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA
Lupta a devenit foarte inte

resantă în turneul internațio
nal de șah organizat de Clubul 
Medicina din Timișoara

Runda a V-a a avut drept 
partidă derby întilnirea dintre 
tînărul maestru local loan Mâ- 
rășescu și experimentatul maes
tru internațional, iugoslavul 
Martinovici (care deține două 
norme de mare maestru). A- 
cesta a profitat de citeva ine
xactități ale adversarului său, 
reușind să obțină, cu negrele, 
o prețioasă victorie.

Marele maestru Knezevici,

Simbătă și duminică, la Tg. Jiu

CONCURS INTERNATIONAL
AL TINERILOR LUPTĂTORI DE LIBERE

La numai o săptămină după 
disputarea turneului interna
țional rezervat tinerilor luptă
tori de greco-romane. este Pro
gramată întrecerea similară la 
lupte libere. Simbătă și dumi
nică, la Tg. Jiu se vor întilni 
cei mai buni sportivi juniori 
din Bulgaria, R.D. Germană, 
Polonia și România.

Antrenorii Petru Coman, 
Francisc Gyarmati si Gheorghe 
Urian vor introduce în concurs 
cite 3—4 sportivi la fiecare ca
tegorie de greutate, din dorința 
de a constata posibilitățile de

LA SIBIU, TURNEU 
INTERNAȚIONAL 

DE BASCHET - JUNIOARE 
în scopul verificării pregăti

rilor pe care le efectuează în 
vederea participării la compe
tițiile oficiale ale sezonului 
estival (junioarele la campiona
tul european, luna iulie. în 
Italia I cadetele la Turneul 
Prietenia, luna august, în Bul
garia), loturile reprezentative 
respective iau parte, de astăzi 
pînă duminică, Ia Sibiu, la un 
turneu internațional la care au 
fost invitate selecționatele de 
•junioare ale Bulgariei, Olandei 
și Ungariei. Din echipele țării 
noastre fac parte, printre altele, 
Cornelia Hagiu. Magdalena Pall, 
Rodica Pană, Marilena Froiler 
(junioare), Mariana Oprescu, 
Claudia și Daniela Perțache, 
Olimpia Biasutti (cadete).

Jocurile de astăzi au loc după 
următorul program : de Ia ora 
9,30 : România A — România 
B. Ungaria — Olanda ; de la 
ora 18 : România B — Bulgaria, 
România A — Ungaria.

Pf AGENDĂ VIITOARELOR
CICLISM • Anul acesta, „Tu

rul Iugoslaviei- se va disputa 
Intre 24 iunie și 4 iulie pe un 
traseu în lungime de peste 1000 
km împărțiți în 10 etape. Startul 
se va da din orașul Skoplje, 
sosirea urmînd să aibă loc la 
Zagreb. La întrecere, în afara 
celor mai buni rutieri iugoslavi, 
vor participa cicliști din Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, Turcia, Tunisia. Polonia, 
Italia șl Finlanda.

JUDO • Federația franceză a 
anunțat câ Întrecerile campiona
telor mondiale din acest an vor 
începe la 6 decembrie tn sala 

• ESTE VREMEA ATLETISMULUL Con
cursurile internaționale se succed în suită 
neîntreruptă, iar recordurile le însoțesc pas 
cu pas. Tabela performanțelor-limită se 
primenește continuu, făcîndu-ne să medi
tăm asupra relativității lor mereu recon
firmată. De la Helsinki, Vesterăs și Bour
ges, atenția iubitorilor celui mai „clasic" 
dintre sporturi se va muta asupra altor 
stadioane, cum sînt cele de la Geneva, 
Malrno și Sofia. Aici se dispută, peste 
exact 7 zile, semifinalele „Cupei Europei**, 
competiție majoră la care vor fi prezenți 
și reprezentanții țării noastre. • DAR 
ESTE ȘI VREMEA VACANȚELOR, așa cum 
ne reamintește o telegramă de presă sosită 
din Londra, care transmite rezultatul unui 
tradițional meci de fotbal între reprezen
tativele de școlari ale Angliei și B.F. Ger
mania : 2—2 (1—1). Ca amănunt, mal cităm 
că au fost 70 000 de spectatori pe „Wem
bley". Probabil, colegi ai micilor interna
ționali. a WIMBLEDON-UL FARA NAS- 
TASE !... Aceasta poate fi considerată ști— 
rea-bombă a săptămînii. Ne-o tălmăcește 
însuși Ilie Năstase, în stenograma ultimei 
noastre convorbiri : „De 12 ani particip 
la turneul de la Wimbledon, vis de aur 
pentru fiecare tenisman. Am fost in două 
finale, în 1972 și 1976. N-am avut însă 
șansa să urc și ultima treaptă care duce

la victorie. Acum, simt că trebuie să mă 
opresc un moment, să respir... Voi relua 
asaltul la ediția următoare, probabil. Nu 
mă consider atit de bătrîn, ca să renunț 
definitiv la Wimbledon. Este doar o pauză. 
Promit î« • MULT MAI APROAPE DE RE
TRAGERE, cea definitivă, se află alt mare

campion al arenelor sportive. Cassius Clay, 
alias Muhammad Aii, a anunțat-o de mai 
multe ori pînă acum, dar și-a luat de fie
care dată cuvîntul înapoi. Ultima sa de
clarație — controversată ca totdeauna — 
repune pe tapet intenția boxerului nr. 1 
de a se retrage, în cadrul unei festivități 
care va avea loc la 15 septembrie, la 
Madison Square Garden din New York. 
Detalii : Clay a ajuns la 115 kg ; ultimul 
său turneu de exhibiții, în Anglia și R.F.G.. 
a făcut rețete slabe. • peste 12 000 
CONCURENȚI, dintre care 2 500 invitați de

peste hotare, sînt anunțați pentru ceea ce 
urmează să fie cea mai mare competiție 
preolimpică din istoria sportului. Finalele 
Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
(21 iulie — 4 august), au anunțat organi
zatorii, va fi o „repetiție generală* a J.O., 
desfășurîndu-se pe aceleași baze ce vor 
găzdui în vara viitoare întrecerile supre
me. • CRIZA DE ENERGIE se resimte in 
aria sporturilor cu motor. Consiliul Fede
rației internaționale de automobilism a 
decis ca, începînd cu data de 1 ianuarie 
1980, consumul de benzină în competițiile 
auto să fie redus cu 10 la sută. In comu
nicatul dat de F.I.A. la Madrid, se preci
zează că această măsură trebuie să ser
vească drept exemplu tuturor automobi- 
liștilor pentru a face economie de carbu
ranți. • CEL MAI APROPIAT C.M., pe 
filele calendarului, poartă un caracter cj 
totul special. La Bolton (Anglia), în a- 
ceastă duminică, se desfășoară campiona
tul lumii rezervat alergătorilor „veterani", 
cu categorii de vîrstă ce merg de la 40 la 
90 de ani ! Iar distanțele de parcurs ajung 
la respectabila cifră de 25 km. Pe lista în
scrierilor s-au adunat nu mai puțin de 1500 
nume de concurenți, din cinci continente. 
O remarcabilă demonstrație de vitalitate și 
de dragoste pentru sport.

Radu VOIA

unul din principalii favoriți ai 
concursului, l-a învins pe Lu- 
kacs iar marele maestru Victor 
Ciocâltea a înscris a 5-a remi
ză consecutivă în fața lui Un- 
gureanu, rezultat consemnat si 
în partidele Ilijin — Bilek, 
Neamțu — Deze și Arapovici 
— Biriescu.

După 5 runde, lideri au de
venit KNEZEVICI și MARTI
NOVICI, cu cite 3*/, puncte, 
urmați de Bilek și Mărășescu 
3. Ciocâltea, Deze si Biriescu 
2V», Vngureanu. Ilijin, Lukaes 
și Arapovici 2, Neamțu 1'/,.

afirmare a unui număr cit mai 
mare de luptători. Dintre a- 
ceștia nu vor lipsi Gh. Kerekes 
(48 kg), L Asaftei (52 kg). M. 
Risipi tu (57 kg). M. Nicolae (62 
kg). C. Tămăduianu si I. Răs- 
noveanu (68 kg), T. Drăgan (74 
kg), D. Cozariuc (82 kg), D. 
Mușaț și C. Roșea (90 kg). D. 
Tunară (100 kg) etc.

Concursul începe simbătă di
mineața și se încheie duminică 
la prînz.

START AUTOMAT ÎN ÎNTRECERILE
OLIMPICE Dt CAIAC-CANOE ?

La Duisburg s-a desfășurat re
cent reuniunea Biroului Federa
ției Internaționale de Caiac-Ca- 
noe (F.I.C.). Prezent la reuniunea 
Biroului, antrenorul emerit Nico
lae Navasart, președintele comi
siei tehnice a curselor în linie 
din cadrul F.I.C., ne furnizează 
amănunte de la această ședință.

— Așadar, care au fost prin
cipalele subiecte ale discuțiilor, 
botăririle adoptate

— A fost stabilit programul 
definitiv al campionatelor mon
diale șl europene de seniori : 
16—19 august (pe apele canalului 
artificial de la Duisburg — We- 
dau) șl al campionatelor euro
pene de juniori : 1—2 septem
brie (Tampere). Dacă la seniori 
nu sînt noutăți, în întrecerea ju
niorilor au apărut, pentru In
dia oară, cursele pe distanța de 
1000 m (alături de cele de 500 m 
care figurau pînă acum). A fort 
coborită, totodată, vîrsta minimă 
de participare la întrecerile con
tinentale, de la 15 ani la 14 ani. 
Au fost stabiliți oficialii pentru 
marile competiții. în ce ne pri
vește, păstrăm pozițiile de la 
ultimele campionate mondiale...

— ...Adică : Nicolae Navasart,

COMPETIȚII INTERNATIONALE
„Pierre de Coubertin'* din Paris 
cu desfășurarea întrecerilor la 
categoriile grea și semigrea. In 
zilele de 8 și 9 decembrie vor 
avea loc meciurile celorlalte ca
tegorii de greutate. La 4 decem
brie se vor desfășura lucrările 
comitetului director al federației 
internaționale de specialitate.

PARAȘUTISM • Campionatele 
mondiale se vor desfășura în 
acest an, între 22 august șl 2 
septembrie, în localitatea fran
ceză Chateauroux. Anul viitor, 
campionatele lumii vor fi orga
nizate de federația de speciali
tate din Bulgaria.

ARUNCATE DIN ȘANI
Astăzi. la Montecatini, in 

Italia, începe a doua probă din 
cadrul Campionatului european 
de talere. Se vor întrece vină- 
torii specialiști în spargerea ta
lerelor aruncate din șanț. Dele
gația noastră este alcătuită din 
trăgătorii Mihai Ispașiu, ocu
pant al locului secund in ierar
hia balcanică a seniorilor și ju
niorul Grigore Tomoioagă, cam
pion balcanic al categoriei. Ei 
sint însoțiți de antrenorul Ion 
Dumitrescu. Tomoioagă va exe
cuta 150 de trageri (el va în
cheia întrecerea simbătă), iar 
Ispașiu va încerca să spargă 
200 de talere. în cadrul a 8 
manse (ultimele două executate 
duminică).

ECHIPA DE BASCHET
A UNIUNII SOVIETICE 

CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
TORINO, 21 (Agerpres). La 

Torino, în finala campionatului 
european masculin de baschet, 
reprezentativa U.R.S.S. a învins 
cu 98—76 (47—38) formația 
Israelului. Iată clasamentul fi
nal : L U.R.S.S., 2. Israel, 3. 
Iugoslavia, 4. Cehoslovacia, 5. 
Italia, 6. Spania. 7. Polonia, 
8. Franța, 9. Grecia. 10. Olanda, 
11. Bulgaria, 12 Belgia.

șef oficial al campionatelor, Otto 
Tomiuc — starter principal, Jean 
Zamfir — arbitru de parcuis, 
Corne li u Birsănescu —- arbitru de 
turnantă (la sosire). Alte noutăți?

— Am fost numit delegat teh
nic al F.I.C. pentru Jocurile O- 
llmpice de la Moscova Și pentru 
că am amintit de întrecerile olim
pice, aș sublinia faptul că orga
nizatorii intenționează să folo
sească un sistem de start fix 
automat, de construcție proprie. 
Premiera a fost făcută cu pri
lejul ,,Regatei Moscova'* din luna 
mai. Sistemul este eficient, dar 
perfectibil. El înlocuiește ținerea 
manuală a bărcilor, care creează 
încă discuții. Toți participanții 
la Regata Moscova s-au decla
rat mulțumiți de aparatura auto
mată. Pentru a fi folosită la J.O. 
este însă nevoie de aprobarea 
Congresului F.I.C.

— In altă ordine de idei : anul 
trecut, la C.M. de la Belgrad, 
polonezul Sledziewski, fost cam
pion al lumii, a fost descalificat 
pentru folosirea unei substanțe 
ajutătoare pentru înaintarea ca
iacului. Interdicția rămine vala
bilă ?

— Da, a fost reconfirmată in
terzicerea oricărei substanțe aju
tătoare pentru plutirea și înain
tarea caiacului sau canoei. sanc
țiunea rămine aceeași — descali
ficarea concurentului sau a e- 
chipajului respectiv. (VI. M.).

BIOGRAFIA CELEBRULUI
în editura „Otava" din Hel

sinki, sub semnătura ziariștilor 
sportivi H. Nygren și S. Koikka, 
a apărut biografia celebrului 
atlet finlandez Paavo Nurmi, 
figură legendară a sportului 
mondial, care și-a înscris în 
palmaresul său 9 medalii olim-

PESTE HOTARE
TENISMANII NOȘTRI 

iNVINGÂTORI LA CASABLANCA

Turneul internațional de tenis 
desfășurat la Casablanca (Ma
roc) a prilejuit o frumoasă afir
mare a unor tineri jucători 
români. Proba de simplu băr
bați a revenit lui E. Pană, care 
a dispus în finală de marocanul 
Dlimi, cu 6—4. 3—6, 6—4, 6—2. 
Anterior, învingătorul eliminase 
pe coechipierul său M. Mîrza 
(6—2, 4—6, 6—4) și pe francezul 
Toulon (6—4. 7—6). La dublu, 
finala a fost cîștigată de pere
chea română J. Bircu—M. Mîr
za : 7—6. 3—6. 7—5 cu A. Dîrzu 
(România)—Shandmi (Maroc). 
Finală românească la simplu 
feminin, probă cîștigată de Na
dia Becherescu, învingătoare cu 
6—0. 6—3 asupra Luminiței Să- 
lăjan.

VIRGINIA RUZICI - ELIMINATA

Rezultate înregistrate în turul 
III al turneului internațional 
feminin de tenis de la East
bourne (Anglia) : Tracy Austin 
-r Kathy Jordan 6—3. 6—3 !
Virginia Wade — Regina Mar- 
șikova 6—3, 6—2 ; Ilana Kloss 
— Virginia Ruzici 3—6, 7—5,
10—8 ; Wendy Turnbull — Greer

C. N. și C. E. de haltere — juniori

JULIO ECHEVIQUE (Cuba)
ÎNVINGĂTOR LA

DEBREȚIN, 21 (prin telefon), 
în ziua a 5-a a CM. și C.E. 
de haltere-juniori, la startul 
categoriei semimijlocie (75 kg) 
s-au aliniat 24 de concurenți, 
printre care și doi reprezen
tanți ai țării noastre. C. Dabija 
s-a clasat al 11-lea în ierarhia 
mondială și pe locul 10 în cea 
europeană, iar T. Kiskalo, în 
care ne puneam speranțe mai 
mari, a evoluat mult sub posi
bilități, din 6 încercări el reu
șind doar una : 132,5 kg la 
„smuls", ratînd apoi de două 
ori la 137,5 kg. Cu 132,5 kg el 
s-a clasat pe locul 6 (mondial) 
și 5 (european). Apoi, la „a- 
runcat" Kiskalo a ratat toate 
cele 3 încercări la 155 kg.

în lupta pentru primele 16curi 
s-au angajat cubanezul J. Eche
vique și sovieticii N. Bugorov 
și A. Pervi. Titlul de campion 
al lumii a revenit haFerofilului 
cubanez, care a cucerit toate 
cele 3 medalii, iar cel euro
pean lui Bugorov (două medalii 
de aur) și Pervi (o medalie de 
aur). Interesant este faptul că 
pentru decernarea titlului mon
dial la „smuls" a fost nevoie 
de reeîntărirea celor doi’candi
dați la primul loc. deoarece 
Echevique și Bugorov au ridi
cat cite 150 kg. Reprezentantul 
Cubei a fost mai ușor cu 108 
de grame, cîștigînd astfel me
dalia de aur. Clasament (mon
dial) : 1. J. Echevique (Cuba),

ATLET PAAVO NURMI
pice și 16 recorduri mondiale 
în probe diferite. începînd cu 
cele de semifond (1 500 m) pînă 
la 20 km. Nurmi, născut în 1897, 
a decedat în 1973. încă din 
timpul vieții, statuia sa se află 
la intrarea stadionului olimpic 
din Helsinki.

Stevens 6—3, 6—0 ; Martina Na
vratilova — Ann Hobbs 6—3, 
6—2 ; Chris Evert — Betty Stove 
6—2. 6—2.

TURNEUL DE BASCHET (F) 
DE LA HALLE

Partidele disputate în prima 
zi a turneului internațional fe
minin de baschet de la Halle 
(R.D. Germană) s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Dukla 
Banska Bystrica — Rapid Bucu
rești 70—69 (30—42); K.P.V. Halle
— Universitatea din Berlin 
80—51 (42—27) ; Marița Plovdiv
— Selecționata universitară din 
Polonia 73—64 (31—32).

ȘAHISTELE SE ÎNTREC 
LA BUDAPESTA

în turneul internațional fe
minin de șah de la Budapesta, 
după 4 runde și disputarea 
partidelor întrerupte conduc 
Bitinskaia (U.R.S.S.) și Vreeken 
(Olanda) — cu cite 3 puncte, 
urmate de șahistele românce 
Margareta Mureșan — 21/» P și 
Elisabeta Polihroniade — 2 p 
(1). Margareta Mureșan a cîș- 
tigat partida întreruptă, din 
runda a doua, cu Rita Kas 
(Ungaria).

„SEMIMIJLOCIE"
337,5 kg ; 2. N. Bugorov
(U.R.S.S.) 335 kg ; 3. A. Pervi 
(U R.S.S.), ...11, C. Dabija
(România) 282,5 kg — în cla
samentul european locul 10. 
Smuls : 1 Echevique 150 kg ; 
2. Bugorov 150 kg ; 3. Pervi
145 ; ...6 Kiskalo (România) 
132,5, ..12. Dabija 127,5 kg.
Aruncat : 1. Echevique 187,5 
kg ; 2. Pervi 185 kg ; 3. Bugo
rov 185 kg... 11. Dabija 155 kg. 
Campioni europeni : N. Bugo
rov (U.R.S.S.) 335 kg (la to
tal) și tot el la „smuls" cu 150 
kg ; iar la „aruncat" A Pervi 
(U.R.S.S.) cu 185 kg. Campio
natele continuă.

Toma RÂBȘAN

TELEX
ATLETISM • La Nairobi, kenya- 

nul James Atuti a stabilit un nou 
record național In proba de 409 
m plat, cu 45,21. a La Helsinki, 
vest-germanul Gunther Lohre a 
ciștigat proba de prăjină, cu 5,50 
m, iar finlandezul Hannu Polvi 
a aruncat ciocanul La 72,18 m.

BOX > Profesionistul japonez 
Masashi Kudo și-a păstrat titlul'" 
de campion al lumii la cat. mij
locie (clasa juniori), lnvlnglndu-I 
prin k.o. tehnic în repriza a 
13-a pe argentinianul Manuel 
Gonzales.

HANDBAL a „Trofeul Iugosla
via" (f) a fost ciștigat de echi
pa Iugoslaviei — 8 p, urmată de 
U.R.S.S. — 7 p, R. D. Germană
— 7 p. Ungaria — 5 p. Cehoslo
vacia — 3 p șl Olanda — Op. 
In ultima zi: Iugoslavia — R.D. 
Germană 17—15; U.R.S.S. —Ceho
slovacia 15—10; Ungaria — olan
da 14—13.

FOTBAL a La Napoli, în fina
la „Cupei Italiei": Juventus — 
Palermo 2—1 (după prelungiri). 
Palermo, divizionară B, a con
dus la pauză cu 1—9 1 a Re
zultate din semifinalele „Cupei 
Spaniei" (meciuri tur): Valencia
— Valladolid 2—0; Sevilla — 
Real Madrid 0—0 • In turneul 
echipelor de tineret de la Tou
lon: U.R.S.S. — Ungaria 1—0, Ar
gentina — Irlanda 4—1.

MOTO a Cea de-a 6-a probă 
a C.M. la motocros (clasa 125 
cmc), disputată în localitatea 
cehoslovacă Dalecin, a fost cîș
tigată de sportivul belgian Har
ry Everts („Suzuki"). In clasa
mentul general continuă să se 
mențină lider Everts — 172 p, se
condat de japonezul Akira Wa
tanabe — 132 p.

NATAȚIE a Ia concursul de 
înot de la Innsbruck, sovieticul 
Vladimir Dolgov a ciștigat proba 
de 100 m spate, în 59,95, Iar Ro
ger Pyttel (R.D.G.) pe cea de 
100 m delfin cu 56,33. Feminin: 
100 m delfin — Jenner (Anglia) 
1:04,44 ; 200 m spate — John 
(R.F.G.) 2:23,40; 200 m liber —
Charlotte Petersen (Danemarca) 
2:08,41.

ȘAH a Iu turaeul de la Vad- 
dlnxveea, înaintea ultimei runde,' 
în clasament conduce Karpov — 
4 p (virtual cîștigător), urmat de 
Hort — 2Vi p, Kavalek- 2 p și 
Sosonko — l'A p.

TENIS > In turneul de la Sur
biton (Anglia): Gottfried — Moor 
6—4, 7—6; Edmonson — V. Am- 
ritraj 7—5, 6—3. J

telex 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația*
R. 1, 2, 3, 4. 1036J


